Paispis: Uncisal prorroga inscrições para
projeto em unidades de internação
Estudantes de diversas instituições
podem se inscrever até dia 15/03

A Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Universidade Estadual de Ciências
da Saúde de Alagoas (Uncisal) prorrogou para 15 de março as inscrições
para seleção de estudantes interessados em participar do Projeto de
Atenção Integral à Saúde Prisional e Internação Socioeducativa (Paispis),
que se encerrariam dia 28 de fevereiro.O Edital 2019 do Paispis também foi
alterado para possibilitar a candidatura de estudantes do primeiro período,
uma vez que, segundo a tutora do Projeto, professora Raquel Mourão, o
interesse dos calouros em participar da atividade tem sido cada vez maior.
O Paispis é proposta de extensão promotora de ações de Educação e
Promoção em Saúde à adolescentes e jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas e pessoas, acima de 18 anos, em situação prisional.
Atualmente, o Projeto vem focando sua atenção no sistema socioeducativo,
(unidades de internação e internação provisória), desenvolvendo atividades
que buscam construir relações positivas, respeitando a autonomia do
indivíduo, prezando por uma assistência humanizada, bem como,
considerando a complexidade de sujeitos de direitos e suas condições de
vulnerabilidades.

As atividades têm seu planejamento estruturado nos eixos “Esporte,
Cultura e Lazer”, “Educação em Saúde”, “Formação e Profissionalização”
e “Família”, razão porque os editais de seleção de estudantes abrangem
diferentes áreas do sabe, tais como, Medicina, Enfermagem, Terapia
Ocupacional, Educação Física, Fisioterapia, Licenciaturas, Serviço Social,
Psicologia, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Ciências Sociais, Direito,
Teatro, Comunicação, Música, Artes Plásticas, Filosofia e Sociologia.
Essas atividades têm por finalidade incentivar a interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade dos saberes e fazeres, redução de danos, educação
permanente, promoção da cultura de paz e prevenção de violências,
acompanhamento do desenvolvimento humano, acesso ao conhecimento
sobre cultura, esporte e lazer, fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários, produção de impactos sobre as vulnerabilidades e promoção
a saúde oral, sexual, reprodutiva e mental.
Todo o trabalho é fundamentado nas diretrizes do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), Lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012 que institui o
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) e Lei n°
1.082 de 23 de maio de 2014 que redefine as diretrizes da Política Nacional
de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em
Regime de Internação e Internação Provisória (PNAISARI), além da
Constituição Federal vigente e de regramentos internacionais do Sistema de
Garantia de Direitos e os saberes e fazeres multidisciplinares dos
integrantes do projeto.
Inscrições
Para a inscrição na seleção, basta preencher formulário no link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBUIN3THTel8aVQswYzVi
m-q3Riaat5w5IjbBJT-bW31OYMQ/viewform e anexar a Carta Memorial
e o Currículo Lattes atualizado.

O estudante deve estar matriculado no Regime Anual ou Semestral, a
partir do 1º período, até ter concluído o penúltimo ano ou antepenúltimo
período: 6º, 8º ou 10º, dos cursos de 4, 5 e 6 anos de graduação,
respectivamente, em instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo
Ministério da Educação em Alagoas. Ou seja, não apenas na Uncisal. Mais
informações: (82) 98870-8406 (Rosilene) e (82) 99101-3170 (Rhaynah)
Confira os detalhes da seleção e o calendário de entrevistas no Edital2019
do Paispis, disponível no site da Uncisal.

