
  

EDITAL CPSCS 66/2022 
 
 
ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 
ESTUDANTE PARA O PROJETO DE EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA MICROBIOLOGIA APLICADA 
À SAÚDE PÚBLICA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIAS 
DA SAÚDE DA UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO 
– USF. 
 
 

A Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciências da Saúde da 
Universidade São Francisco – USF, no uso de 
suas atribuições, baixa o seguinte 
 
 

E D I T A L 
 

Art. 1.º Ficam abertas, no período de 10 a 11 de agosto de 2022, as inscrições para o Projeto de 

Extensão Universitária Microbiologia Aplicada à Saúde Pública, cujo objetivo é produzir vídeos 

educativos sobre temas relacionados à microbiologia e saúde pública. 
 

§ 1.º As inscrições deverão ser realizadas inserindo: nome, telefone, RA e e-mail através do link 

https://forms.gle/UeBXRLDdvJxY6Dtc7. 
 

§ 2.º Será disponibilizada 1 vaga para estudantes matriculados no Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Ciências da Saúde ou em curso de Graduação na área da Saúde da Universidade 

São Francisco, cursando qualquer semestre, para participarem do projeto de extensão em caráter 

voluntário. 
 

§ 3.º O estudante selecionado deverá cumprir 4 horas semanais de dedicação, na modalidade 

remota, de acordo com as datas e horários a serem estabelecidos pelos professores envolvidos, 

devendo ter frequência mínima de 50% para obtenção do certificado. 
 

§ 4.º Os vídeos serão produzidos pelo estudante participante do projeto, sob orientação dos professores: 

Michelle Darrieux Sampaio Bertoncini e Thiago Rojas Converso, e inseridos no canal do YouTube “Microbiologia 

e Saúde Pública?”, disponível no link: https://www.youtube.com/channel/UC9KUyaJwGB4hYJfFCVuoaZw. 

 
Art. 2.º O processo de seleção será realizado por meio da análise do formulário de inscrição, 

seguida da entrevista com os docentes Michelle Darrieux Sampaio Bertoncini e Thiago Rojas 

Converso, ambas etapas eliminatórias. 

 



  

Art. 3.º A entrevista ocorrerá de forma individual, com duração de 10 minutos por aluno, no dia 12 

de agosto de 2022, das 18h às 20h, via Google Meet. 
 

§ 1.º O link e o horário da entrevista de cada inscrito serão enviados pelo Whatsapp no dia 12 de 

agosto de 2022 até as 10h. 
 

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

será aberto para preenchimento da vaga. 

 
Art. 4.º O resultado do processo seletivo será divulgado após a entrevista, por e-mail, no dia 15 

de agosto de 2022. 
 

Parágrafo único. O projeto de extensão teve início em 11 de abril de 2022 e terá término em 16 de 

dezembro de 2022. 

 
Art. 5.º Casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso. 

 
Art. 6.º Dê-se ciência aos interessados e a quem de direito para que o presente produza seus 

efeitos. 

Publique-se. 

 
Bragança Paulista, SP, 4 de agosto de 2022. 

 
 

Patrícia de Oliveira Carvalho  
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação  

Stricto Sensu em Ciências da Saúde 


	EDITAL CPSCS 66/2022
	E D I T A L

		2022-08-08T20:28:53+0000




