UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS – UNCISAL
PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE EXTENSÃO EDUCAÇÃO EM SAÚDE
NA ATENÇÃO À AMAMENTAÇÃO

EDITAL PROEX Nº. 009/2012

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 Educação em saúde
na Atenção à Amamentação, coordenado pela Profa. Me. Conceição Pessoa-Santana,
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 Bacharelado da UNCISAL.

II. Do Resumo do Programa
O Programa será desenvolvido na Maternidade Escola Santa Mônica e nas
Unidades Básicas de Saúde da Família Dr. Hélvio José de Farias Auto e Durval Cortês,
com o objetivo de integrar à formação acadêmica do aluno dos cursos de Bacharelado da
UNCISAL habilidades de planejar e desenvolver ações e atividades no âmbito da
Educação em Saúde relacionadas ao aleitamento materno. Os objetivos específicos
serão: possibilitar aos estudantes a participação ativa nas ações valorizadoras do diálogo
e favorecedoras do reconhecimento dos usuários enquanto sujeitos portadores de
saberes sobre o processo saúde-doença-cuidado e de condições concretas de vida;

fornecer suporte teórico da proposta de Educação em Saúde aos alunos; identificar, junto
à comunidade, os problemas pessoais, sociais e de saúde que podem acarretar riscos
para a prática do desmame precoce, buscando soluções adequadas, individuais ou
coletivas, de forma interdisciplinar; proporcionar a criação e a aplicação de recursos
educativos relacionados à temática do programa; incentivar a prática da pesquisa
integrada aos objetivos e ações do Programa.

III. Dos Requisitos para Participação no Programa
1. O candidato deve estar regularmente matriculado a partir do terceiro ano dos cursos de
Bacharelado da UNCISAL.
2. Os candidatos selecionados deverão dispor de 06 horas semanais para se dedicar 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 integrados
os momentos de planejamento e desenvolvimento das ações de Educação em Saúde aos
encontros de suporte teórico, avaliação/monitoramento das ações e planejamento
científico. Os alunos selecionados serão distribuídos de acordo com seus horários
disponíveis.

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 07/05/2012 a 10/05/2012, 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 15/05/2012, a partir das 14h, sendo analisadas as cartas de intenção
dos alunos e entrevista (na Pró-Reitoria de Extensão - PROEX , no 3º andar).

VI. Da Divulgação do Resultado
O resultado do Processo de Seleção será divulgado até o dia 17/05/2012, 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
07/05/2012 a 10/05/2012: Período das inscrições;
15/05/2012: Entrevista, a partir das 14hs;
17/05/2012: Divulgação do resultado da seleção;
22/05/2012: Início

Informações:
- Telefones: (82) 3315-6725 (PROEX);

- Site: http:// www.uncisal.edu.br e http://www.uncisal.edu.br/proex

.

