
cEsil?Ac
CENTRO UNIVERSlTÁRIO

tu Cúrqolhldq !11.10d,lhbÀL &{ CEP5nô1l$. e Jl
FürrÍaqe&tfl o.Ilhl'5quIã{(!-rrrc*Iü"!$d !*rlli*..ú'!

PRO-REITORIA ACADÊMICA
cooRDENAÇÃO GERAL DE EXTENSÃO

CHAMADA PÚBLICA PARA PROCESSO SELETIVO 2022.2

PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAçÃO EM AçÃO: A UNIVERSIDADE VA] À

ESCOLA
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A Pro-Reitoria Acadêmica do Centro Universitário Cesmac através da

Coordenação Geral de Extensâo, torna público a abertura do processo de inscriçáo no

Projeto de Extensão'EDUCAÇÃO EM AÇÃO: A UNIVERSIDADE VAI A ESCOLA" para

ser executado de acordo com os itens abaixo mencionados.

1. DO PROJETO

o Proleto de Extensão EDUCAÇÃO EM AçÃOr A UNIVERSIDADE VAl À

ESCOLA tem por objetivo promover a integração, socialização e a troca de

conhecimentos entre acadêmicos de cursos de diferentes lnstituições de Ensino

Superior de Alagoas e, alunos do ensino básico, através da implementação de ações

educativas nas escolas.

As ações serão realizadas na área SAÚDE, AMBIENTE e

SUSTENTABILIDADE, com temas dos eixos:

a) Saúde e Ambiente

Alunos dos cursos de biologia, biomedicina, educação física, farmácia,

fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, medicina, medicina veterinária,
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odontologia e química.

Educação, Cultura e Arte

Alunos dos cursos dê dança, música, teatro e educação física.

Alunos com graduação em qualquer área de conhecimento.

Educação Jurídica e Cidadania

Alunos dos cursos de direito, história e filosofia.

Ciências Exatas e Educação

Alunos dos cursos de engenharia civel, engenharia elétrica, engenharia

de produção, matemática e química.

Os temas trabalhados, sob supervisão dos docentes dos cursos de graduação,

mestrado e doutorado do Centro Universitário Cesmac, serão voltados para crianças e

adolescentes de escolas do ensino básico de Alagoas. Em sua 3a edição o EDAC

pretende promover a popularização da ciência através da realização de ações práticas

experimentais e jogos educativos, que ocorrerão no Íormato de EXPOSIÇÃO LÚDICO

CIENTíFICA ITINERANTE, a serem realizadas em escolas da capital e do interior de

Alagoas.

2. DAS TNSCRIçÔES

'1 .1 As inscrições serâo realizadas exclusivamente através do preenchimento de

formulário disponível no endereço eletrônico do lnstagram @ edac_cesmac, no período

de 13 a 30 de junho de 2022 (Anexo A), juntamente como os documentos

comprobatórios da inscriçáo (item 4, deste edital).

1.2 No ato da inscrição o candidato irá escolher seu eixo de interesse, seguir o perfil

@edac_cesmac, curtir a FOTO OFICIAL disponÍvel neste perfil e compartilhar no story

(enviar print da tela para o direct do @educacaoemacao_cesmac, caso o perfil seja

privado) e, marcar dois amigos na FOTO OFICIAL).

1.3 A confirmação da inscrição será realizada quando o candidato for adicionado ao

grupo no whatsapp do Processo seletivo 2022 do Projeto de Extênsão EDUCAçÃO

EM AçÃOI A UNIVERSIDADE VAI À ESCOLA.

3. DOS CANDIDATOS

3.1 Estar matriculado em lnstituição dê Ensino Superior reconhecida pelo MEC, e

com sede no estado de ALAGOAS;

b)

c)

d)



3.2 Ter concluído o 1o semestre de sua graduação;

3.3 Ter disponibilidade de tempo para as atividades de planejamento e realização das

ações práticas educativas nas escolas;

3.3.1 As atividades serão executadas incluindo dois meses inicias do EDAC

como planejamento/preparação das ações a serem ofertadas para as escolas e,

quatro meses subsequentes de realização das açôes nas escolas e

apresentação dos resultados do projeto;

3.3.2 Mensalmente, pelo menos, uma escola do interior e uma da capital,

receberão a EXPOSIçÃO LÚDICO CTENTíF|CA ITTNERANTE;

3.3.3 As atividades nas escolas ocorrerão preferencialmente as sextas-ferias

e/ou sábados, podendo também ocorrer, de forma extraórdinária nos demais dias

úteis da semana. O projeto terá duração de 6 meses;

3.3.4 Os custos de translado para as escolas do interior do estado serão de

responsabilidade da coordenação do EDAC, através do projeto Feira de Ciências

do Estado de Alagoas (FECiAL) - educando pela pesquisa numa abordagem

ambiental, aprovado na Chamada CNPq/MCTI No 1712020 Feiras de Ciências e

Mostras Científicas.

3.4 Em caso de aprovação, neste processo seletivo, será de responsabilidade do aluno

a aquisição do seguro de vida para atividades práticas (ou seguro de vida similar), para

que o mesmo possa se deslocar junto com a comitiva da ExPOslÇÃO LÚDEO

CENTíFICA ITINERANTE para as escolas do interior do estado;

3.5 Produzir, no mínimo, dois vídeos educativos a serem postado no canal de YouTube

do projeto;

3.6 Obdecer ao calendário de postagens no instagran do projeto:

@educacaoemacao_cesmac;

3.7 Apresentar os resultados do projeto na Feira de Ciências de Alagoas, em novembro

de 2022 e no evento organizado pela Coordenação Geral de Extensão em dezembro

do mesmo ano.

4. DA DOCUMENTAçÃO PARA A INSCRIçÃO

4.1 Para inscriçâo no processo seletivo o candidato deverá enviar formulário disponível

no endereço eletrônico @educacaoemaeo_cesmac, juntamente com os seguintes



documentos comprobatórios:

a) 01(uma) fotografia 3x4 recente;

b) cópias de RG e CPF ou de carteira nacional de habilitacão;

c) cópia de comprovante de residência (conta de água ou de luz ou telefone

fixo/móvel) recente (até 3 meses anteriores à seleção);

d) cópia do comprovante de matrícula em Curso de Graduação, emitido por IES

reconhecida pelo MEC;

e) Cuniculum Vitae gerado pela plataforma

(ltltp Jllattes. cnpo. br/).

LATTESiCNPq

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1 Esta seleção será realizada exclusivamente de forma presencial, no espaço

destinado ao sÍrlcÍo sensu no Campus lV do Cesmac, conforme cronograma (Anexo A);

5.2 A seleção constará de 02 (duas) etapas descritas a seguir e organizadas por eixo,

obedecendo o cronograma (Anexo A):

5.2.1 Homologação das inscrições: de caráter eliminatório. A Comissáo de

Seleção avaliará a documentação apresentada por cada candidato(a) para

homologação. Nesta etapa, não será atribuída nota aos candidatos e o resultado

se constituirá de inscrições homologadas e inscrições não homologadas (com

descrição do motivo para a náo homologaçáo). Somente passarão para a

próxima etapa deste processo seletivo os candidatos que obtlverem suas

inscrições homologadas.

5.2.2 Apresentação: de caráter eliminatório. Esta seleção será realizada de

forma remota em dupla de candidatos. A sala, horário da apresentação e

identificação das duplas será enviado no grupo whatsApp. As duplas serão

formadas através de sorteio realizado pela comissão de seleçáo. Somente

participarão desta etapa os candidatos aprovados na etapa anterior. O tema para

apresentação será escolhido pela comissão de seleção em Íunçáo dos temas de

cada eixo e, inÍormado ao candidato no dia de divulgação da Homologação das

inscrições.

5.3 A apresentação deverá conter conteúdo claro e dinâmico voltado ao pÚblico-alvo

(alunos de escolas de ensino básico de Alagoas). As avaliacões serão feitas pelos

docentes de cada eixo utilizando os recursos audiovisuais e textuais, dispostos em



apresentaçôes em telas (Ex: Microsoft OfÍice, Powerpoint ou Canva). Serão adotados

como critérios de avaliação: clareza e dinamicidade das telas; habilidade de

apresentação individual; didática na transmissão de conhecimento e, capacidade de

trabalho em equipe. O tempo para cada apresentaçáo será de 10 a 20 minutos.

6. DAS VAGAS

6.1 Serão ofertadas 50 (cinquenta) vagas destinadas à comunidade acadêmica, sendo

em média 02 (duas) por docente de eixo (ANEXO B) e, respeitando a seguinte

distribuiçâo:

a) 50o/. das vagas destinadas aos graduandos do Centro Univêrsitário Cesmac;

b) 50% das vagas destinadas a graduandos de lnstituição de Ensino Superior

reconhecida pelo MEC.

6.2 As vagas que náo forem preenchidas pelas categorias especíÍicas no subitem "a"

do item 6.1 deste edital, serão automaticamente preenchidas pelos candidatos do

subitem "b".

6.3 Aplicando-se de igual forma a relação inversa no caso do não preenchimento das

vagas destinadas a categoria descrita no subitem "b" do item 6.1 deste edital.

7. DOS RESULTADO

Os resultados parciais e finais serão divulgados conforme cronograma (Anexo

A) pelo lnstagram @edac_cesmac e, no site https:/iwww.cesmac.edu.br/mestrado e

www. cesmac.edu. brlextensao.

8. DA CERTTFTCAÇÃO

Ao final do projeto, será emitido um certificado de atividade extensionista com

carga horária máxima de 200 horas para os membros participantes do projeto. A carga

horária descrita na certificação será condizente e proporcional a participação do aluno

nas atividades do projeto, respeitando o máximo de 200h.

9. RECURSOS
O recurso deverá ser encaminhado unicamente à Comissão de Seleção através

do e-mail educacao.em.acao@cesmac.edu.br. Após o ptazo estabelecido no Anexo A,

o recurso não terá mais efeito para fins de apreciaçáo ou deferimento por parte desta



Comissão de Seleção.

10. DAS DTSPOSIçÓES FTNA|S

Este projeto não contempla financiamento do Cesmac. A participação de alunos

e professores é exclusivamente voluntária.

Maceió, í0 de junho de

Apratto Tenório
Universitário Cesmac
Acadêmim



ANEXO A

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 2022

Descrição Datas Horários

lnscrições 13 a 30/06 Onlinê (r e 2)

Divulgação da Homologação das
lnscrições.
Divulgação das duplas soÉeadas,
horário da apresentacão e tema.

Até 0410712022 Online (1)

Apresentação 06 e O91O712022 th às 12h e das í3h às í8h
Divulqacão do resultado oarcial 0110812022 Online (r)

Recursos o2to8t2022 Online (2)

Resultado Final o3toal2022 Online (í)

lnício das atividades (3) 05t0812022* Presencial
(1) instagram @educacaoemacao-oesmac êj no site https://www.cesmac.edu.brlmestrado.
(2) conÍorme detalhamento do edital
(3) a ser divulgada pela coordenação do projeto.
* de acordo com o calêndário escolar e com previsão de término para 01/2023.



ANEXO B

Coordenadores e pesquisadores (docentes e discentes) integrantes do

PROJETO DE EXTENSÃO EDUCAçÃO EM AçÃO: A UNIVERSIDADE VAl À

ESGOLA:

Coordenação Geral do projeto - Prof." Dr." Aldenir Feitosa dos Santos

Coordenação do Eixo Educação Ambiental -Prof. Dr. Jessé Marques Pavão

Docentes/Pesquisadores integrantes da proposta

- Aldenir Feitosa dos Santos

- Cássia Roberta Pontes Ribeiro

- Juliane Cabral Silva

- Mayara Andrade Souza

- Paulo Rogério Barbosa de Miranda

- Rodney Kozlowiski de Azevedo

- Selenobaldo Alexinaldo C. Sant'Anna

- Vanessa Doro Abdallah Kozlowiski

- Gabriela Muniz de Albuquerque Melo

- Saskya Araújo Fonseca

- Thiago José Matos Rocha

Coordenação do Eixo Educação em Saúde Humana e Animal - Prof.. Dr.a Valesca

Barreto Luz.

Docentes/Pesquisadores integrantes da proposta

- Axel Helmut Rulf Cofré

- Camila Calado de Vasconcelos

- Gilsan Aparecida de Oliveira

- Raíssa Karolliny Salgueiro Cruz

Coordenação do Eixo Educação, Cultura e Arte - Prof. Dr. José Rodrigo de Araújo

Guimarães

Docentes/Pesquisadores integrantes da proposta

- Selenobaldo Alexinaldo Cabral de San'Anna

Coordenação do Eixo Educação Jurídica e Cidadania - Prof. Dr. Femando Sergio

Tenorio de Amorim

Docêntes/Pesquisadores integrantes da proposta



- Ana Kilza Patriota

- Eduardo Henrique Costa

- Emanoella Rodrigues Remigio de Oliveira

- Gislaine Rosália Migliati

- Sérgio Coutinho dos Santos

Coordenação do Eixo Ciências Exatas e Educação - Prof.' Ma. Marianny Monteiro

Pereira de Lira

Docentes/Pesquisadores integrantes da proposta

- Rosineide Honorato dos Santos

- Tatyanne Pacifico dos Santos



ANEXO II

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Descrição Datas Horários

lnscrições 15 a 31/07 Qnlins (í e z)

Divulgação da Homologação das
lnscriçóes.
Divulgação das duplas sorteadas,
horário da apresentacão e tema.

o3t08t2021 Online (í)

Apresentação 1O e 1110812021 th às 12h e das 13h às 18h
Divulgação do resultado parcial 12t08t202íI Online (í)

Recursos 1310812021 Online (2)

Resultado Final 141O8t2021 Online (1)

lnício das atividades (3) 2112021" Online
(1)instagram @educacaoemacao_cesmac e, no site https://www.cesmac.êdu.brlmestrado.
(2) conforme detalhamento do edital
(3) a ser divulgada pela coordenação do proieto.
' de acordo com o calendário escolar e com previsão de tém.ino para O212O22.


