
  

 

EDITAL DC/BP 13/2022 
 
 
ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE 
ESTUDANTES PARA O PROJETO DE 
EXTENSÃO EM SIMULAÇÃO REALÍSTICA E 
HABILIDADES TÉCNICAS NO ENSINO 
SUPERIOR DA UNIVERSIDADE SÃO 
FRANCISCO – USF. 
 
 

A Diretora do Câmpus Bragança Paulista 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 24 a 31 de março de 2022, as inscrições para o 

preenchimento de duas vagas para os estudantes dos cursos de graduação da área da saúde da 

Universidade São Francisco - USF, em caráter voluntário, para participar do PROJETO DE 

EXTENSÃO EM SIMULAÇÃO REALÍSTICA E HABILIDADES TÉCNICAS NO ENSINO SUPERIOR 

- USF.  
 

§ 1.º As inscrições devem ser realizadas pelo link https://forms.gle/RBFkNFRBbYTiEhGr6, 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, conforme quadro anexo. 

 

Art. 2.º A seleção do ingresso será realizada por meio de prova e/ou entrevista durante a semana 

de 4 a 7 de abril de 2022, com dias e horários a serem combinados com as professoras responsáveis 

pelo Projeto de Extensão.  
 

§ 1.º Os candidatos inscritos deverão fazer contato com as professoras responsáveis, Juliana Piera 

e Gianna Nonose através dos e-mails juliana.piera@usf.edu.br e gianna.cannonieri@usf.edu.br 

para informações posteriores. 
 

§ 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 aos estudantes no dia 8 de 

abril de 2022, e posterior publicação pelo site. 
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Parágrafo único. O projeto de extensão tem início previsto para 11 de abril de 2022 e término em 

30 de junho de 2022. 

 

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

cursos e de laboratórios. 

 

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, 18 de março de 2022. 

 
 

Patrícia Teixeira Costa 
Diretora de Câmpus – Bragança Paulista 

 



  

 

 
Anexo ao Edital DC/BP 13/2022 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 24 a 31 de março de 2022 

PERÍODO DE ENTREVISTAS E SELEÇÃO: 4 a 7 de abril de 2022 

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 11 de abril de 2022 

FINAL DAS ATIVIDADES: 30 de junho de 2022 

PROJETO CURSOS 
ELEGÍVEIS 

TOTAL DE 
VAGAS DO 
PROJETO 

DOCENTES 
RESPONSÁVEI

S 
ATUAÇÃO OBJETIVO ATIVIDADES  LINK INSCRIÇÃO PERÍODO DE 

ATIVIDADES CERTIFICADO 

SIMULAÇÃO 
REALÍSTICA 
E 
HABILIDADE
S TÉCNICAS 
NO ENSINO 
SUPERIOR - 
USF 

Biomedicina 

2 vagas 

 

Juliana 
Seraphin Piera  

Gianna Carla 
Cannonieri 
Nonose 

Atividades 
presenciais  

 

Formar participantes 
para o atendimento da 
demanda das práticas 
pedagógicas dinâmicas 
e inovadoras na área da 
saúde.  

 

Participar de 
oficina 
preparatória 
para atuação em 
atividades de 
simulação 
realística. 

 Participar das 
aulas dos cursos 
da área da 
saúde atuando 
como paciente, 
cuidador ou 
profissional da 
saúde em suas 
diversas áreas. 

https://forms.gle/R
BFkNFRBbYTiEh
Gr6 

O estudante poderá 
optar pelos 
seguintes dias e 
horários: terças-
feiras das 7h30 às 
11h30h e das 13h 
às 17h e quartas e 
quintas-feiras das 
07h30 às 11h30, 
totalizando 8 horas 
semanais de 
participação. 

  

Professores 
coordenadores: 
108 horas 

 

Estudante 
participante: 96 
horas (serão 12 
semanas de 8 
horas) 

Educação 

Física 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Medicina 

Nutrição 

Odontologia 

Psicologia 
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