SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO
EDITAL DE SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PROJETO DE EXTENSÃO
“ MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19 POR
MEIO DE TRIAGEM NA CLÍNICA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
POR ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM”
SEMESTRE 2021.2
A Coordenação de Pesquisa e Extensão faz saber, aos alunos interessados, que estão abertas as
inscrições para seleção de discentes, para atuação em componentes curriculares, previstos no Projeto
Pedagógico do Curso de Enfermagem.
O Projeto de Extensão de Medidas de Biossegurança para a prevenção da COVID-19 por meio de
triagem na clínica de atendimento odontológico, por alunos do curso de enfermagem, da
SOBERANA Faculdade de Saúde de Petrolina; esta é uma das ações institucionais voltada à
qualidade do processo ensino-aprendizagem dos cursos de graduação, objetivando, principalmente:
a) Aperfeiçoar o processo de formação profissional pela melhoria da qualidade do ensino, criando
condições para o aprofundamento teórico-prático e o desenvolvimento de habilidades relacionadas à
atividade docente;
b) Promover a integração entre discentes de períodos distintos, propiciando experiência acadêmica,
que contribua para a formação do aluno;
c) Promover integração intercursos.

1. Da oferta, vagas, orientação, supervisão do projeto e disponibilidade de horários dos discentes:
1.1 - Serão disponibilizadas 20 vagas, sendo 10 titulares e 10 suplentes, os discentes serão orientados
e supervisionados pelos Professoras do curso de Enfermagem Iris Gleiciane de Souza e Arianny
Amorim de Sá, como também pela Enfermeira Responsável Técnica pela Central de Material e
Esterilização (CME) da Clínica Odontológica Enfermeira Carolina de Franca Bandeira, que
acompanhará as ações do projeto.
1.2 – O discente deve apresentar bom desempenho acadêmico;
1.3 - Cada discente terá que cumprir a carga horária de 4 horas semanais consecutivas de estágio,
podendo optar pelo turno manhã ou tarde;
1.4 O discente deve preencher semanalmente, em cada turno de estágio, a folha de ponto e o livro de
registro do projeto;
1.5 – O discente com mais de 25% de ausência nas atividades do projeto, em relação a carga horária
total do projeto, será automaticamente desligado do mesmo, não tendo direito a certificação de
Atividades Acadêmicas Complementares;
1.6 – Em caso de desligamento, ou desistência de discente do projeto, novo candidato aprovado na
seleção será convocado para assumir a vaga em aberto.
1.7 - O horário de atuação no projeto será de Segunda-feira a Sexta-feira, das 07:30 às 11:30, e de
13:30 às 17.:30.

2. Das inscrições:
2.1 – Requisitos para o(a) candidato(a) ao projeto:
2.1.1 – Deverá estar regularmente matriculado(a) no curso de Enfermagem da SOBERANA.
2.1.2 – Deverá ter sido aprovado(a), com aproveitamento mínimo de média 7,0 (sete), na disciplina
de Semiologia e Semiotécnica I.
2.2 – No ato da inscrição o aluno deverá indicar o dia e turno que terá disponibilidade para a
participação no projeto.
2.2.1 – Sendo fundamental que a carga horária semanal nos dois turnos, seja fechada entre os
aprovados, para o bom desenvolvimento do projeto.
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- Documentos exigidos para inscrição:

3.1- Comprovante de matrícula;
3.2 - Formulário de inscrição (Anexo I), devidamente preenchido pelo(a) candidato(a), disponível no
Portal da Faculdade Soberana e impresso pelo candidato;
3.3 - Termo de Compromisso (Anexo II) preenchido e assinado pelo candidato;
3.4 - Histórico Escolar, comprovando aproveitamento na disciplina de Semiologia e Semiotécnica I.

4. Período de inscrição: 05 de maio a 14 de maio de 2021.
4.1 – Forma de inscrição:
4.1.1 – Toda a documentação deverá ser entregue na Biblioteca da Faculdade Soberana, onde será
protocolada a validação da inscrição; ou encaminhada de forma digital para e-mail da Biblioteca
Soberana até às 23:59h de 14 de maio, biblioteca@faculdadesoberana.com.br, No campo Assunto:
Projeto de Extensão de Medidas de Biossegurança.
5. Da seleção:
5.1 – O processo seletivo será dirigido pela Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade
SOBERANA.
5.2 – O processo seletivo será constituído por duas etapas:
5.2.1- Parcial: média da Avaliação Teórica e do Histórico Curricular;
5.2.2 – Final: média da Nota Parcial e da Entrevista.
5.3 – A nota da prova escrita deverá ser igual ou superior a 7,0 (sete). O(a) candidato(a) que
obtiver nota inferior será automaticamente desclassificado(a) e não participará da Entrevista.
5.3.1 – Como parte do processo seletivo, haverá uma entrevista para cada candidato(a), ficando a
critério do professor o que será pontuado na mesma.
5.4 – A classificação final dos(as) candidatos(as) será dada pela ordem decrescente de suas notas
finais. Se necessário, o desempate ocorrerá segundo a maior nota na disciplina, nota em avaliação
específica (se considerada), tempo de curso e idade, nessa ordem.

6. Das provas:
6.1 - Prova Teórica: 18 de maio de 2021 – Turno Vespertino
6.2 - Entrevista: 20 de maio de 2021 – Turno Vespertino
6.3 - Resultado: dia 24 de maio de 2021.
7. Da divulgação dos resultados:
7.1 – O resultado do processo seletivo do Projeto de Extensão de Medidas de Biossegurança para a
prevenção da COVID-19 por meio de triagem na clínica de atendimento odontológico por alunos do
curso de enfermagem, para o segundo semestre de 2021, será divulgado pela Coordenação de
Pesquisa e Extensão, no Mural Físico e Mural Virtual, até o dia 24 de maio de 2021.
8. Período do exercício do projeto para o 2º semestre letivo de 2021:
8.1 – As atividades do projeto referente ao segundo semestre de 2021 deverão ser exercidas no
período de 02/08/2021 até o último dia letivo do semestre de 2021.2.
9. Do relatório do projeto:
9.1 - A entrega do relatório final é condição fundamental para validação da Atividade Acadêmica
Complementar, sendo necessário que ao longo da execução do projeto o discente deve fazer registros
diários de suas atividades.
9.2 - O modelo de relatório final deve obedecer ao padrão fornecido pelos Professores responsáveis
pelo projeto.
9.3 - O discente deverá fazer a entrega de seu relatório, assinado pelo aluno, datado, e também,
assinado pelo professor orientador do projeto de forma física.
9.4 - O prazo final para entrega do relatório na Biblioteca é no último dia da AV2, sendo este
prazo improrrogável.
Petrolina, 04 de maio de 2021.

Lúcia Cristina Giesta
Coordenadora de Pesquisa e Extensão

SOBERANA FACULDADE DE SAÚDE DE PETROLINA
COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO

Anexo 1: Ficha de inscrição
Ficha de inscrição
Projeto Extensão: Medidas de biossegurança para a prevenção da COVID-19 por meio de triagem na clínica
de atendimento odontológico por alunos do curso de enfermagem.
Nome completo:________________________________________________________
E-mail:________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________Fone:__________
Curso de enfermagem período: ___________________________________________
Disponibilidade de horário, marcar uma opção:
Manhã (

)

Tarde (

)

Disponibilidade de dias da semana, marcar duas opções, sendo a primeira opção por preferência com
número (1) e a segunda opção por preferência com número (2):
Segunda-feira( )

Terça- feira(

)

Quarta- feira( )

Quinta-feira( )

Sexta-feira (

)

Sábado(

)

Justifique porque gostaria de fazer parte do projeto:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Anexo 2: Termo de Compromisso
TERMO DE COMPROMISSO ALUNO

Eu, __________________________________________________________________me comprometo no
melhor de minhas habilidades e capacidades a cumprir o previsto no Projeto de Extensão MEDIDAS DE
BIOSSEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DA COVID-19 POR MEIO DE TRIAGEM NA CLÍNICA DE
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO POR ALUNOS DO CURSO DE ENFERMAGEM.
Declaro que ao assinar este termo atesto os seguintes compromissos: 1) meu compromisso em desenvolvê-lo;
2) compromisso de buscar conhecimento na legislação vigente sobre o tema; 3) comprometimento em
agregar valor em Pesquisa e Extensão à Soberana Faculdade de Saúde de Petrolina; e 4) estar ciente que o
descumprimento deste Projeto, ressalvadas causas de força maior, pode implicar, em meu desligamento do
mesmo.

Em, Petrolina - PE, _____/__________________/________, abaixo assino em sinal de minha concordância e
compromisso para com meus pares.

___________________________________________
Nome do Aluno

___________________________________________
Assinatura do aluno

