UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO ATUANDO NA
COMUNIDADE PINGO D’ÁGUA

EDITAL PROEX Nº. 07/2012

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de
Alagoas (UNCISAL) torna público pelo presente edital que estão abertas as
inscrições para o processo de seleção para os candidatos ao Programa de
Extensão Atuando na Comunidade Pingo D’Água, coordenado pelas residentes
Carol Cardoso Rodrigues e Maria Helena Rosa da Silva, observando os
seguintes aspectos:

I. Das Disposições Preliminares
1. O Processo de Seleção realizar-se-á sob a responsabilidade da Pró-Reitoria
de Extensão e da coordenação do Programa, obedecidas às normas deste
Edital.

2. O Processo de Seleção destina-se ao provimento de 06 (seis) vagas para
alunos dos cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UNCISAL ou de
outras Instituições de Ensino Superior (IES) de Alagoas, distribuídas da
seguinte forma:

- 03 vagas para o curso de Fisioterapia;
- 03 vagas para o curso de Terapia Ocupacional.

II. Do Resumo do Programa
As novas diretrizes curriculares nacionais dos cursos de saúde
estabelecem que o profissional deve possuir competências e habilidades para
atuar com qualidade, eficiência e resolutividade no Sistema Único de Saúde

(SUS). Assim, a compreensão do conceito de saúde, princípios e diretrizes do
SUS são fundamentais na formação desses profissionais.
Um dos campos de atuação do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional é
o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), o qual tem por objetivo apoiar,
ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão da saúde na Atenção Básica. Assim,
deve-se atuar em ações intersetoriais, interdisciplinares, na promoção,
prevenção e reabilitação da saúde, na humanização dos serviços e educação
permanente. No NASF, o profissional deve buscar superar a lógica
fragmentada da saúde para a construção de redes de atenção e cuidado, de
forma corresponsabilizada com a Estratégia de Saúde da Família.
O trabalho em equipe tem como proposta o enfrentamento do intenso
processo de especialização da saúde. Assim, tende a aprofundar o
conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados das necessidades
de saúde, de forma a não contemplar simultaneamente a articulação das ações
e dos saberes.
Considera-se que o trabalho em equipe multiprofissional se insere em
uma modalidade de trabalho coletivo baseada na relação mútua entre as
múltiplas intervenções técnicas e a interação dos sujeitos de diferentes áreas
profissionais. Através da comunicação, ocorre a cooperação e articulação das
ações multiprofissionais.
Os objetivos do Programa são:
-

Proporcionar à comunidade uma melhor qualidade de vida por meio de ações

de promoção da saúde, buscando condições favoráveis ao desenvolvimento da
saúde (escolhas saudáveis) e do empoderamento dos indivíduos.
- Desenvolver atividades coletivas voltadas ao ambiente, compreendido num
sentido amplo, de ambiente físico, social, político, econômico e cultural,
articulando o saber acadêmico e popular.
- Desenvolver a autonomia e a responsabilidade dos indivíduos no cuidado
com a saúde, pelo desenvolvimento da compreensão da situação de saúde.
- Reconhecer que todos os sujeitos são portadores de saberes sobre o
processo saúde-doença-cuidado e de condições concretas de vida e através da
comunicação dialógica, capacitar os indivíduos a decidirem quais as
estratégias mais apropriadas para promover, manter e recuperar sua saúde.

- Facultar ações de saúde específicas da fisioterapia e terapia ocupacional à
comunidade;
-

Propiciar ao participante do Programa conhecer e vivenciar a Estratégia de

Saúde da Família visando à interdisciplinaridade.

III. Dos Requisitos para Participação no Programa
1. O candidato deve estar regularmente matriculado a partir do terceiro ano dos
cursos de Fisioterapia ou Terapia Ocupacional da UNCISAL ou de outra IES do
estado de Alagoas.
2. Os candidatos selecionados deverão dispor de 06 horas semanais para
dedicar- se às atividades deste Programa, durante o período letivo de um ano,
podendo ser prorrogado de acordo com o interesse do aluno e do programa.
Nesta carga horária, serão desenvolvidos estudos, reuniões e elaboração de
pesquisas e atividades práticas (promoção e reabilitação) na comunidade
Pingo D’água, Trapiche da Barra.
3. Os alunos selecionados serão distribuídos de acordo com seus horários
disponíveis exceto os dias de quarta e sexta no turno vespertino.

IV. Das Inscrições
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação
das condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.

2. As inscrições ficarão abertas no período de 28/03/2012 a 05/04/2012, na
Pró-Reitoria de Extensão da UNCISAL, em seu horário de expediente de
segunda a sexta-feira (das 08h às 20h);

3. Para inscrever-se, o candidato deverá, no período das inscrições:
3.1. Apresentar-se na Pró-Reitoria de Extensão da UNCISAL, situada à Rua
Jorge de Lima, 113, Trapiche, Maceió-AL, CEP 57010-382 (3º andar do Prédio
da UNCISAL), munido dos seguintes documentos:
- Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado;
- Comprovante de matrícula da IES do ano de 2012;

- Carta de intenção escrita em próprio punho e devidamente assinada expondo
o(s) motivo(s) pelo(s) qual (is) o aluno pretende participar deste Programa.
V. Da Seleção
1. A seleção dos candidatos será realizada pelos profissionais envolvidos nas
ações deste Programa no dia 10/04/2012, a partir das 13h, sendo analisadas
as cartas de intenção dos alunos e entrevista (na sala da Pró-Reitoria de
Extensão - PROEX no 1º andar).

VI. Da Divulgação do Resultado
O resultado do Processo de Seleção será divulgado até o dia 12/04/2012, no
mural da PROEX (3º andar do Edifico Sede) e nos sites da UNICISAL
(http://www.uncisal.edu.br) e da PROEX (http://www.uncisal.edu.br/proex).

VII. Das Disposições Finais
A emissão do certificado será correspondente às horas de participação do
aluno no programa.

CRONOGRAMA

DATAS EVENTOS
28/03/2012 a 05/04/2012 Período de Inscrições
10/04/2012 Entrevista (a partir das 13hs)
Até dia 12/04/2012 Divulgação do resultado da seleção
13/04/2012: Primeira Reunião às 18hs

Informações:
- Telefones: (82) 3315-6725 (PROEX);
- Site: http:// www.uncisal.edu.br e http://www.uncisal.edu.br/proex

.

