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                         CURSO DE ODONTOLOGIA 

 

EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA INGRESSO NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO - FOP/UPE Nº 

01/2019 

 

        

A Coordenação Setorial de Extensão da Faculdade de Odontologia de Pernambuco, no uso de suas 

atribuições e em cumprimento as Diretrizes Nacionais de Extensão na Educação Superior Brasileira (RESOLUÇÃO 

Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018) divulga: 

 

 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA INGRESSO NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO – FOP/UPE 2019 

 

I – DOS OBJETIVOS  

A) Apoiar atividades extensionistas que visem o fortalecimento da cultura, do esporte e das demais 

áreas, possibilitando intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas; 

B) Incentivar a difusão do conhecimento aplicado, com vistas à promoção da interação transformadora 

entre a UPE e/os setores da sociedade;  

C) Desenvolver atividades extensionistas voltadas à interação dialógica com a comunidade externa, 

prioritariamente no entorno do Campus Camaragibe;  

D) Incrementar o número de estudantes participantes em atividades extensionistas; 

F) Incentivar a creditação de horas das atividades extensionistas; 

G) Disseminar concepção e execução de Programas, Projetos, Cursos e Oficinas, Eventos e Prestação 

de Serviços, que promovam a interdisciplinaridade e o interprofissionalismo; 

H) Possibilitar a articulação e integração intercampus por meio das atividades de extensão, em atendimento às 

demandas das comunidades; 

I) Difundir as atividades extensionistas de modo a ampliar a visibilidade social da UPE. 
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II- DAS VAGAS: 

As vagas para o preenchimento das funções discentes serão disponibilizadas conforme Relação das 

Atividades de Extensão ofertadas (Anexo 1), e com a disponibilidade do discente em horas semanais, conforme 

cronograma apresentado pelos coordenadores das atividades, bem como o perfil do discente ( Ex. alunos 

matriculados a partir de X período a o Y período). 

São requisitos básicos para o aluno participar: 

1. Ser aluno regularmente matriculado em Curso de Graduação da UPE ou outras I.E.S; 

2. Ter disponibilidade de horas semanais conforme cronograma apresentado pelo coordenador;  

3. Não tenha sofrido punições disciplinares. 

III- DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições poderão ser realizadas das 8h às 15h, no período de 28 de março à 04 de abril de 2019, na 

secretaria da escolaridade da Faculdade de Odontologia de Pernambuco (com a funcionária tercerizada 

Jacicleide). 

 

Apresentação dos seguintes documentos: 

- Ficha de inscrição com foto atual (Anexo 2); 

   I. Expressar em ordem de preferência a atividade de extensão que deseja participar, sendo 

no máximo a inscrição em 3 atividades;  

- Histórico escolar via SIG@ ou outro sistema semelhante; 

- Carta de intenção: a carta de intenção deve ter uma lauda, digitada em fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaço simples e conter:  

    I. Apresentação do aluno: nome, trabalhos já realizados na academia científica (cursos de 

formação: congressos e/ou afins, TI, línguas, marketing, word/excel, etc), ou atividades de extensão 

que já participou, ou outras ações na comunidade (em: ONG, atividades esportivas, etc); 

                II. Expressar intenção em participar da atividade, ressaltando o que espera obter e quais 

contribuições que poderá dar. 

 

OBS: o aluno poderá conhecer o objetivo das atividades de extensão acessando a página da FOP/UPE 

(http://upe.br/fop/extensao/projetos-de-extensao/) 

 

IV - DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo de seleção será constituído de: 

1. Realização de uma entrevista com a coordenação da atividade: de dia 05 de abril até o dia 12 de 

abril (PESO 6) 

    Local: a ser definido e informado pelo coordenador da atividade de extensão conforme calendário 

anexo (Anexo 3). 

2. Analise do Histórico escolar e carta de intenção (PESO 4)  

Observação: 

a) Na análise do Histórico Escolar será considerado o coeficiente de rendimento geral; 
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b) Serão critérios de desempate: 

- nota obtida na entrevista; 

- maior número de períodos letivos cursados.  

 

V - DAS DISPONIBILIDADES E ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELO DISCENTE 

  São atribuições do DISCENTE: 

I. Zelar pela qualidade acadêmica; 

II. Participar de todas as atividades programadas pelo coordenador da atividade; 

III. Ter disponibilidade nos meses de abril/2019 a maio/2020, para dedicar a atividade um mínimo 04 

(quatro) horas semanais; 

IV. Comunicar antecipadamente a coordenação da atividade a necessidade do desligamento, através 

de envio formal de correspondência constando a data de encerramento das atividades. 

OBS: OS COORDENADORES DEVERÃO ENCAMINHAR OS RESULTADOS DA SELEÇÃO A COORDENAÇÃO 

SETORIAL DE EXTENSÃO  

- Os coordenadores deverão encaminhar os resultados no período de 15 a 16 de abril de 2019. 

 Após homologação pela Coordenação Setorial de Extensão, o resultado final da seleção será divulgado no dia 17 

de abril 2019, às 15h, através de lista de candidatos aprovados em cada atividade. 

 

VI- ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO E SEGUNDA CHAMADA DE APROVADOS 

a) Os discentes selecionados deverão assinar, no período de 22 e 23 de abril de 2019, o Termo de 

Compromisso (Anexo 4) na secretária da escolaridade ou por via eletrônica (via e-mail 

csefopupe@gmail.com). A não assinatura do Termo de Compromisso gerará o reconhecimento tácito 

de que não mais deseja realizar a atividade de extensão; 

b) O remanejamento dos discentes não classificados na primeira chamada serão 

convocados em ordem decrescente para assinatura do Termo de Compromisso, no de 25 e 26 de abril 

2019; 

c) Após a assinatura do Termo de Compromisso, os discentes deverão procurar seus respectivos 

coordenadores para dar início as atividades; 

d) A Atividade de Extensão, por seu caráter formativo, deverá obrigatoriamente ter a participação efetiva 

do discente. O estudante só poderá compor equipe de 02 (duas) atividades de extensão (Ex: 

programa ou projeto, programa ou curso, etc) a cada edital;  

VII - CANCELAMENTO DA ATIVIDADE 

O discente poderá ter seu vínculo cancelado, nos seguintes casos: 

a) Indicação do coordenador da atividade ao qual está vinculado; 

b) Trancamento de matrícula; 

c) Duas (02) faltas consecutivas não justificadas; 

d) Frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades; 
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e) Não cumprimento do Plano de Atividades estipulado pela Coordenação da atividade. 

 

VIII –CONTROLE DE FREQUÊNCIA E RELATÓRIO FINAL DA ATIVIDADE EXTENSIONISTA 

       Cabe ao Coordenador da atividade o controle das frequências dos discentes, bem como o registro destas. 

 

IX– CERTIFICAÇÃO  

      Farão jus ao certificado os discentes que tenham cumprido de forma satisfatória suas atividades e sob 

anuência da coordenação da atividade. A carga horária será informada pelo coordenador da atividade, 

individualmente para cada discente. O certificado será assinado pela Coordenação Setorial de Extensão 

da FOP/UPE, conjuntamente com a Pró-Reitoria de Extensão da UPE (PROEC). 

 

X– CRONOGRAMA 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital de Seleção Discente de Extensão FOP 28 de Março/2019 

Inscrições dos candidatos 28 de Março a 04 de Abril/2019 

Seleção 05 a 12 de Abril/2019 

Envio do resultado pela coordenação da atividade para Coordenação 

Setorial de Extensão 
15 a 16 de Abril/2019 

Divulgação dos resultados 17 de Abril/2019 

Assinatura de Termo de compromisso primeira chamada 22 a 23 de Abril/2019 

Divulgação da segunda chamada de aprovados 24 de Abril/2019 

Assinatura do Termo de compromisso dos aprovados da segunda 

chamada 
25 a 26 de Abril/2019 

Início das atividades 
Informado pelo coordenador da 

Atividade 

Prazo final para a entrega de relatório final com a assinatura do 

coordenador (via protocolo) 
31 de maio/ 2020 

 

Camaragibe 28 de março de 2019. 

 

 
Profa. Dra. Ana Paula Veras Sobral 

Coordenador Setorial de Extensão 
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Anexo 1 

 

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO FOP- UPE 2019 

 

Título Modalidade Nº de vagas Perfil do 
discente 
(período) 

1. Sono é vida Projeto 15 3º ao 9º 

2. Campanha de Prevenção ao trauma de Face e a integridade física dos 
motociclistas ano VII 

Projeto 10 3º ao 8º 

3. Condutas do Bem Projeto A definir pelo 
coordenador 

A definir pelo 
coordenador 

4. Projeto Insurreição Projeto 10 3º ao 10º 

5. Radiação: Quebrando tabus – Ano 3 Projeto 12 6º ao 10º 

6. Oficina do Sorriso: A arte do Clown como recurso para promoção de 
Saúde na rotina Hospitalar 

Projeto 25 1º ao 10º 

7. Humaniza FOP – Saúde, espiritualidade e Ciência Projeto 12 3º ao 10º 

8. Saúde na Creche Projeto 30 5º ao 9º 

9. Liga Acadêmica de Cirurgia Buco-MaxiloFacial: a especialidade ao alcance 
da população 

Projeto Seleção já 
realizada 

_____ 

10. Traumatismo dental: o que fazer? Projeto 16 5º ao 9º 

11. Promovendo a qualidade de vida de crianças através de tratamento 
indolor de cárie dentária com tecnologia de ponta: produtos nano-
estruturados 

Projeto 08 A definir pelo 
coordenador 

12. Liga Acadêmica de EstomatoPatologia (LAEP) Projeto 15 6º ao 9º  

13. ART nas escolas do Recife: uma abordagem atraumática Projeto 08 A definir pelo 
coordenador 

14. Liga Acadêmica de Periodontia da Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco – FOP 

Projeto 10 5º ao 8º 

15. Liga Acadêmica de Dentística da FOP -Odontologia estética e qualidade 
de vida 

Projeto 10 6º ao 9º 

16. Projeto Saúde Bucal: com inovação e impacto das novas tecnologias da 
qualidade de vida e bem-estar  

Projeto 35 3º ao 9º  

17. Liga Acadêmica de Ortodontia (LAO) FOP-UPE Projeto 10 6º ao 10º 

18. Saúde colorida Projeto A definir pelo 
coordenador 

A definir pelo 
coordenador 

19. Educação de preparos dos canais radiculares com instrumentação 
rotatória 

Curso 10 6º ao 9º 

20. Educação odontológica frente à avulsão dentária em escolas particulares 
de Recife/PE 

Projeto 10 6º ao 9º 

21. Liga Acadêmica de Endodontia da Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco (LAEN-FOP) FOP 

Projeto 12 
 

7º ao 10º 

22. Projeto Clínica-Aliviar – atendimento a pessoas portadoras de distúrbios 
do sistema estomatognático, portadoras de fibromialgia e outros 
desconfortos corporais através de terapias integrativas 

Projeto 10 7º ao 10º  

23. Cine Vida Projeto 06 4º ao 9º 

24. Tratamento com laser terapia das alterações do complexo Buco-
MaxiloFacial 

Projeto 16 3º ao 9º 

25. Projeto resgatando sorriso Programa Seleção já 
realizada 

_____ 

26. Fazendo ART nas Projeto Seleção já 
realizada 

____ 

Total de vagas ofertadas 290 
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Anexo 2 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE DISCENTES PARA INGRESSO NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO - 

FOP/UPE 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1-Nome:..............................................................................................................................   

Sexo F (   )    M (   )  

Nascimento......../....../................  

Número do RG .........................................................................      

Endereço:Rua.........................................................................................................................  

Número.......... Bairro:..............................................Cidade:.....................................CEP:..............................  

Tel. Residencial: (    ) ..............................  Cel. (    )........................  

E-mail:................................................................................................................................... 

Graduação: (   ) Sim     (   ) Não – Período que está cursando 2019.1.................................. 

Pós-Graduação (   ) Sim     (   ) Não. 

Instituição que pertence:........................................................................................................................ 

 

ATIVIDADE DE EXTENÇÃO QUE SOLICITA SELEÇÃO - 2019 

Só deverá ser marco no máximo 3 opções e identificar a ordem. Ex. 1ª,2ª e 3ª, na coluna opção. 

Título Modalidade Nº de vagas Opção 

1. Sono é vida Projeto 15  

2. Campanha de Prevenção ao trauma de Face e a integridade física 
dos motociclistas ano VII 

Projeto 10  

3. Condutas do Bem Projeto A definir pelo 
coordenador 

 

4. Projeto Insurreição Projeto 10  

5. Radiação: Quebrando tabus – Ano 3 Projeto 12  

6. Oficina do Sorriso: A arte do Clown como recurso para promoção 
de Saúde na rotina Hospitalar 

Projeto 25  

7. Humaniza FOP – Saúde, espiritualidade e Ciência Projeto 12  

8. Saúde na Creche Projeto 30  

9. Liga Acadêmica de Cirurgia Buco-MaxiloFacial: a especialidade ao 
alcance da população 

Projeto Seleção já 
realizada 

 

10. Traumatismo dental: o que fazer? Projeto 16  

11. Promovendo a qualidade de vida de crianças através de tratamento 
indolor de cárie dentária com tecnologia de ponta: produtos nano-
estruturados 

Projeto 08  

FOTO 
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12. Liga Acadêmica de EstomatoPatologia (LAEP) Projeto 15  

13. ART nas escolas do Recife: uma abordagem atraumática Projeto 08  

14. Liga Acadêmica de Periodontia da Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco – FOP 

Projeto 10  

15. Liga Acadêmica de Dentística da FOP -Odontologia estética e 
qualidade de vida 

Projeto 10  

16. Projeto Saúde Bucal: com inovação e impacto das novas tecnologias 
da qualidade de vida e bem-estar  

Projeto 35  

17. Liga Acadêmica de Ortodontia (LAO) FOP-UPE Projeto 10  

18. Saúde colorida Projeto A definir pelo 
coordenador 

 

19. Educação de preparos dos canais radiculares com instrumentação 
rotatória 

Curso 10  

20. Educação odontológica frente à avulsão dentária em escolas 
particulares de Recife/PE 

Projeto 10  

21. Liga Acadêmica de Endodontia da Faculdade de Odontologia de 
Pernambuco (LAEN-FOP) FOP 

Projeto 12 
 

 

22. Projeto Clínica-Aliviar – atendimento a pessoas portadoras de 
distúrbios do sistema estomatognático, portadoras de fibromialgia 
e outros desconfortos corporais através de terapias integrativas 

Projeto 10  

23. Cine Vida Projeto 06  

 

 

 

Camaragibe,....../......./2019 

 

........................................................................................................... 

Assinatura do candidato 
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Anexo 3 

 

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO DE ACORDO COM CADA ATIVIDADE DE EXTENSÃO DE 05 A 12 DE ABRIL DE 2019 
 

Título Data 

1. Sono é vida 09 de abril 

2. Campanha de Prevenção ao trauma de Face e a integridade física dos 
motociclistas ano VII 

10 de abril 

3. Condutas do Bem A definir pelo 
coordenador 

4. Projeto Insurreição 10 de abril 

5. Radiação: Quebrando tabus – Ano 3 08 de abril 

6. Oficina do Sorriso: A arte do Clown como recurso para promoção de Saúde na 
rotina Hospitalar 

09 e 11 de abril 

7. Humaniza FOP – Saúde, espiritualidade e Ciência 10 de abril 

8. Saúde na Creche 11 de abril 

9. Liga Acadêmica de Cirurgia Buco-MaxiloFacial: a especialidade ao alcance da 
população 

Seleção já 
realizada 

10. Traumatismo dental: o que fazer? 11 de abril 

11. Promovendo a qualidade de vida de crianças através de tratamento indolor de 
cárie dentária com tecnologia de ponta: produtos nano-estruturados 

A definir pelo 
coordenador 

12. Liga Acadêmica de EstomatoPatologia (LAEP) 08 de abril 

13. ART nas escolas do Recife: uma abordagem atraumática A definir pelo 
coordenador 

14. Liga Acadêmica de Periodontia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco – 
FOP 

A definir pelo 
coordenador 

15. Liga Acadêmica de Dentística da FOP - Odontologia estética e qualidade de vida 11 de abril 

16. Projeto Saúde Bucal: com inovação e impacto das novas tecnologias da 
qualidade de vida e bem-estar  

11 de abril 

17. Liga Acadêmica de Ortodontia (LAO) FOP-UPE 12 de abril 

18. Saúde colorida A definir pelo 
coordenador 

19. Educação de preparos dos canais radiculares com instrumentação rotatória 08 de abril 

20. Educação odontológica frente à avulsão dentária em escolas particulares de 
Recife/PE 

08 de abril 

21. Liga Acadêmica de Endodontia da Faculdade de Odontologia de Pernambuco 
(LAEN-FOP) FOP 

 08 de abril 

22. Projeto Clínica-Aliviar – atendimento a pessoas portadoras de distúrbios do 
sistema estomatognático, portadoras de fibromialgia e outros desconfortos 
corporais através de terapias integrativas 

12 de abril 

23. Cine Vida 10 de abril 

24. Tratamento com laser terapia das alterações do complexo buco-maxilo-facial 11 de abril 

25. Projeto Resgatando Sorriso Seleção já 
realizada 

26. Fazendo ART nas Seleção já 
realizada 
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Anexo 4 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO PARA INGRESSO NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO - FOP/UPE 

2019 

 
EU, _________________________________________________________ 

estado civil ___________________,  estudante de -
_______________________________________________________________________, 
portador(a) do RG nº __________________________, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 
_______________________, residente e domiciliado(a) 
:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
CONSIDERANDO: 

• O processo de seleção realizada através de EDITAL INTERNO DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA 
INGRESSO NAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO - FOP/UPE Nº 01/2019, que tem como objeto a execução 
da modalidade de atividade de extensão  
intitulada:__________________________________________________________________________
__________________________________________________   
 

• As obrigações assumidas pela equipe executora da atividade, do qual sou discente 
extensionista e responsável no que tange ao seu cumprimento e correta execução. 
 

Concordo em assumir toda a responsabilidade no que se refere à execução do 
objeto deste, bem como assumo o compromisso de cumprir e fazer cumprir os prazos 
previstos no cronograma das atividades estabelecidos pelo coordenador da atividade de 
extensão.  

Declaro estar ciente de que a inobservância do compromisso assumido neste 
documento me obriga ao desligamento da referida atividade. 

Este Termo de Compromisso é expressão da verdade e por ele respondo 
integralmente. 

Camaragibe,....../......./2019 
........................................................................................................... 

Assinatura do discente 
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