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PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA NO PROJETO DE EXTENSÃO 
“CORAL EXTENSIONISTA”  

 
CHAMADA Nº. 007/2017 – UNCISAL 

RETIFICAÇÃO 
 

O Projeto de Extensão Coral Extensionista, em parceria com a Pró-Reitoria de 
Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), torna 
público a retificação do presente edital sobre a prorrogação das inscrições para 
Monitoria no Projeto de Extensão “Coral Extensionista da UNCISAL”.  

 
I. Das Disposições Preliminares: 
 

1. O Processo de inscrição realizar-se-á sob a responsabilidade da Coordenação do 
Projeto de Extensão “Coral Extensionista”, obedecidas às normas deste Edital; 

2. Serão ofertadas 50 vagas  aos estudantes dos cursos de Graduação das 
Instituições de Ensino Superior do Estado de Alagoas, cursando do 1º ao 8º 
período.  

 
II. Do Resumo do Projeto de Extensão “CORAL EXTENSI ONISTA”: 
 

O Projeto tem como objetivo que os seus membros tenham o alcance das 
habilidades e competências desenvolvidas pela prática do canto coral que são similares 
às requeridas pela educação interprofissional e a prática colaborativa indicadas tanto 
pela Organização Mundial de Saúde, quanto pelas DCN’s dos cursos de graduação da 
área de saúde.  

 
  

 
III. Da Finalidade do Projeto de Extensão “CORAL EX TENSIONISTA”: 
 

1. Favorecer a atualização de conhecimentos na área de Educação Interprofissional; 
2. Estimular integração social, exercício de cidadania e difusão da arte dentro do 

ambiente acadêmico; 
3. Inserir elementos que favoreçam a ampliação de expectativas e qualidade de 

vida; 
4. Contribuir na formação prática e teórica dos estudantes de graduação; 
5. Produção e divulgação de conhecimento da música dentro da área de saúde. 

 
 
V. Das inscrições dos monitores no Projeto de Exten são “CORAL 
EXTENSIONISTA”: 

 
1. Para concorrer a monitoria do CORAL EXTENSIONISTA o candidato deverá ter 

conhecimento e concordar com as condições estabelecidas neste Edital, às quais 
não poderá alegar desconhecimento; 
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2. As inscrições estão sendo feitas na Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), 
prorrogadas até o dia 05/05/2017, no horário de 14h as 20h. O candidato deverá 
preencher uma ficha de inscrição, com dados pessoais, disponibilidade de 
horário e comparecer a um teste vocal simples para ingresso no coral.  

 
3. A seleção será feita pela coordenação do projeto, através de análise do perfil do 

candidato, disponibilidade, bem como do seu desempenho no teste vocal.  
 

4. A data do teste vocal será (06/05/2017), sábado, à partir das 10h, por ordem de 
chegada.  

 
5. No dia (10/05/2017), o resultado será divulgado no site da PROEX.  

 
6. No dia (20/05/2017), será feita reunião com monitores selecionados às 10h no 

hall do térreo da UNCISAL. 
 

CRONOGRAMA 
 
 
      
DATAS ATIVIDADES 

Presente data até 05/05 Período de inscrições. 

 (06/05/2017) Teste vocal e entrevista 

 (10/05/2017) Resultado 

 (20/05/2017) Primeira reunião com a coordenação e os 

monitores selecionados. 

                                         

    

 
 
 
Informações:  
 

Pró-Reitoria de Extensão da UNCISAL  

(082) 3315-6725/6734 


