UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS
Campus Governador Lamenha Filho Rua Jorge de Lima, 113, Trapiche da Barra, CEP
57.010.382 , Maceió / Alagoas
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
CHAMADA Nº 07/2015

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE AUXÍLIO ACADÊMICO À EXTENSÃO
VINCULADA À PESQUISA
O Programa de Auxílio Acadêmico à Extensão e Pesquisa, em parceria com a PróReitoria de Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
(UNCISAL), torna público pela presente chamada, que estão abertas as inscrições para
Monitoria no Programa de Auxílio Acadêmico à Extensão Vinculada à Pesquisa,
observando os seguintes aspectos:
I. Das Disposições Preliminares
1. O Processo de seleção realizar-se-á sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de
Extensão por meio da Coordenação do Programa de Auxílio Acadêmico à Extensão
Vinculada à Pesquisa.
2. O Processo de seleção destina-se ao provimento de 10 (dez) vagas para alunos dos
cursos de graduação ou tecnológico da UNCISAL ou de cursos de graduação de outras
Instituições de Ensino Superior (IES) do estado de Alagoas.

II. Resumo do Programa de Auxílio Acadêmico à Extensão e Pesquisa
O Programa de Auxílio Acadêmico à Extensão Vinculada à Pesquisa (PAEP) trata-se de
uma ação extensionista a qual objetiva estimular o público discente ao desenvolvimento da
extensão e da pesquisa científica dentro das universidades, bem como auxiliá-lo em
projetos futuros ou aqueles que já se encontram em andamento. Para isso serão abertas
10 (dez) vagas para monitores que atuarão junto ao programa na promoção do auxílio aos
acadêmicos, são objetivos do programa:
•

Promover monitorias online por meio do site do programa, seja ela voltada à
extensão ou à pesquisa;

•

Promover eventos semanais, os quais serão desde monitorias presenciais a
palestras ministradas, as quais deverão estar ligadas, direta ou indiretamente, aos
temas extensão e pesquisa;

•

Estruturar uma revista trimestral para publicações dentro da universidade;

•

Atuar em comunicação com os professores e laboratórios cadastrados de modo a
promover a ponte entre esses e os alunos;

•

Auxiliar o desenvolvimento de novos projetos e pesquisas de modo a fomentar
esse saber na universidade;

•

Realizar relatórios anuais, diante dos projetos cadastrados, e promover uma ação
extensionista cujo público alvo será a comunidade local.

III. Dos Requisitos para Participação no PAEP
1. O candidato deve ser aluno da UNCISAL ou de outra IES e que esteja cursando a partir
do 2° período;
2. Que possua interesse nas áreas de extensão e pesquisa universitária;
3. Ter cursado a disciplina de metodologia científica (ou equivalente) ou possuir
experiência na área da pesquisa científica;
4. Ter disponibilidade para participar de 01 (uma) monitoria presencial quinzenal além de
dispor de 4h semanais para monitorias virtuais;

5. Ter disponibilidade para participar das reuniões do programa com horários a serem
estipulados;
6. O horário será disponibilizado mediante o ingresso no programa e seguirá o
cronograma estabelecido pela coordenação.
IV. Das Inscrições
1. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições
estabelecidas nesta chamada, em relação as quais não poderá alegar desconhecimento;
2. As inscrições ficarão abertas no período de 24/08/2015 a 26/08/2015, na Pró-Reitoria de
Extensão da UNCISAL, da segunda-feira à quarta-feira (das 09h ás 14h);
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:

a) Formulário de Inscrição, devidamente preenchido e assinado;
b) Histórico escolar da IES no ano de 2015;

V. Da Seleção
1. A seleção será feita pela coordenação do projeto, e será divida em duas etapas:
1.1. Prova
•

Realização de uma prova (tanto a data quanto os assuntos a serem abordados
serão disponibilizados no ato da inscrição);

•

Essa possuirá o peso 3 na nota final do processo seletivo.

1.2. Entrevista e Entrega do Currículo Lattes
•

Serão divulgadas, no dia da realização das provas, as datas e horários das
entrevistas, essas possuirão o peso 1 na nota final do processo seletivo;

•

Os candidatos deverão levar consigo o seu currículo lattes, esse possuirá o peso
2 na nota final do processo seletivo.

2. No processo seletivo serão realizados como critério de desempate os seguintes fatores:
2.1. Maior índice de desempenho acadêmico descrito no Histórico escolar;
2.2. O aluno que estiver cursando o maior período letivo;
VI. Da Divulgação do Resultado
O resultado do Processo de Seleção será divulgado no dia 14/09/2015, no mural da PróReitoria de Extensão e no site www.uncisal.edu.br/proex
VII. Das Disposições Finais
1. A emissão do certificado será correspondente às horas de participação do aluno no
referido programa, mediante as listas de frequências e relatórios de atividades.
2 Critérios de avaliação discente, determinados pelos coordenadores do projeto, serão
levados em consideração na emissão dos certificados.

CRONOGRAMA
DATAS

EVENTOS

24/08/2015

Abertura das Inscrições

26/08/2015

Encerramento das Inscrições

14/09/2015

Divulgação do resultado da seleção

Informações:
•

Telefone: (82) 3315-6725 PROEXT/UNCISAL;

•

Site: www.uncisal.edu.br/proex

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O PROGRAMA DE AUXÍLIO
ACADÊMICO À EXTENSÃO VINCULADA À PESQUISA (PAEP)
Nome/Aluno (a):
Curso/Período:
Matrícula:
Email:
Telefone:
Participa de programa de extensão ou projeto de pesquisa? Se sim, qual?

Por que gostaria de participar do PAEP?

__________________________________
Assinatura do Candidato

