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1. APRESENTAÇÃO 
 
O presente escopo possui o objetivo de selecionar acadêmicos do Centro Universitário 
São Lucas para a expedição Barco Saúde e Cidadania 2019. 
 
As localidades a serem atendidas por esta expedição serão as comunidades ribeirinhas 
localizadas no distrito de São Carlos do Jamari e comunidade Cavalcante distantes 
aproximadamente 6 horas por via fluvial da capital Porto Velho – RO. 

 
 

2. OBJETIVOS DA EXPEDIÇÃO: 
 

 Realizar assistência nas áreas de saúde educação e cidadania as comunidades 
ribeirinhas; 

 

 Contribuir com a missão institucional que consiste em estimular o desenvolvimento 
do conhecimento, das habilidades, dos talentos e das atitudes de seus alunos, para 
que atinja a realização profissional, pessoal, social, além da preparação do indivíduo 
para o exercício pleno da cidadania e bem-estar social; 

 

 Promover Intercâmbio de estudantes, professores e colaboradores a nível nacional e 
Intercampi. 

 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 

3.1 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas por meio da ficha de inscrição 
e CARTA DE INTENÇÃO, que devem ser retiradas e entregues na COEX. Para a 
confirmação da inscrição há a necessidade da entrega de 02 (dois) brinquedos 
pedagógicos. A entrega da ficha de inscrição, carta de intenção e os brinquedos 
pedagógicos devem ser realizados no período de 16/09/2019 a 01/10/2019. 
 
 
 
 
 
 



 
3.2 As vagas disponíveis: 

 
CURSOS Ji Paraná - RO 

Administração 1 

Arquitetura e Urbanismo 1 

Biomedicina 2 

Ciências Biológicas 1 

Ciências Contábeis 1 

Educação Física 1 

Enfermagem 1 

Farmácia 2 

Fisioterapia 2 

Medicina Veterinária 4 

 
 

4. DO PROCESSO SELETIVO: o processo seletivo contará com 03 etapas 
eliminatórias: 

 
4.1 Análise de Currículo: (Eliminatória) 

 
O currículo lattes com comprovação (cópia de certificados) deverá ser entregue à 
Coordenação de Extensão (COEX) no período de 16/09/2019 a 01/10/2019. 

 
O resultado da análise dos currículos será divulgado no site institucional 
https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/extensao/ a partir do dia 03 de outubro de 2019. 
 

4.2 Prova Escrita (Eliminatória) 
 
A avaliação será realizada no dia 05 de outubro de 2019 (Sábado) das 15h às 18h com 
conteúdo de conhecimento específico para cada curso.  
 
O resultado da avaliação será divulgado no site institucional a partir do dia 10 de 
outubro de 2019. 
  

Entrevista: (Eliminatória) 
 
O aluno que for aprovado nas fases anteriores passará por uma entrevista com o 
professor responsável pela Extensão do seu curso e o Coordenador de Extensão 
Institucional, no período de 16 a 18 de outubro de 2019 horário a combinar. 

 
5. DOS RESULTADOS 

https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/extensao/


 
Os resultados de todas as etapas do processo seletivo, bem como o resultado final com a 
lista de aprovados serão divulgados no site institucional https://www.saolucas.edu.br/ji-

parana/extensao/ nas seguintes datas: 
 

5.1 Análise de Currículo: 03 de outubro de 2019 
5.2 Avaliação Escrita: 10 de outubro de 2019 
5.3 Entrevistas: 16 a 18 de outubro de 2019 
5.4 Resultado final: 19 de outubro de 2019. 
5.5 A lista de aprovados será divulgada no dia 19 a partir das 20 horas. 

 
6. DO TREINAMENTO 

 
6.1 O aluno fará um treinamento de acordo com a necessidade de cada curso, no período 

de 29 a 30 de outubro de 2019 em horário a ser definido pelo professor responsável 
pela Extensão do curso. 

 
 
7. DA EXECUÇÃO 
 
 
7.1 Os candidatos aprovados neste processo seletivo deverão custear suas despesas com 

hospedagem, alimentação e transporte até a sede Porto Velho – RO.  
7.2 O UniSL disponibilizará transporte (Terrestre ou Fluvial) de Porto Velho as 

comunidades a serem atendidas. 
7.3 A Hospedagem será realizada no Barco e na Escola Municipal Enrique Dias (são 

Carlos) precisando cada componente seu colchonete ou Rede. 
7.4 A Alimentação (Café, Almoço e Janta) será disponibilizada nos dias de execução do 

projeto. 
7.5 Os alunos aprovados deverão comparecer à REUNIÃO GERAL com alunos e 

docentes de todos os cursos conforme divisão dos grupos. 
7.6 A equipe será dividida em dois grupos conforme abaixo descrito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/extensao/
https://www.saolucas.edu.br/ji-parana/extensao/


 
 
 

 
 

GRUPO A 
Engenharia Civil/Elétrica e 

Produção 
Arquitetura e Urbanismo 

Construção do Parquinho em Cavalcante, 
Manutenção do Parquinho em São Carlos. 
Alternativas para o tratamento da Água e 

distribuição dos Filtros em Cavalcante. 

 
 
 
 
 

Reunião 
28/10/19 

 
 

Saída (via Terrestre) 

29/10/19 
 
 

Alojamento na 
Escola 

Administração Pesquisa e Identificação dos Comércios em São 
Carlos. 

Consultoria nos Comércios sobre gestão 
comercial. 

Capacitação. 

Ciências Contábeis Pesquisa e Identificação dos Comércios em São 
Carlos. 

Consultoria nos Comércios sobre gestão financeira 
do comércio. 
Capacitação. 

Ciências Biológicas Pesquisa e Identificação de Doenças Tropicais – 
Orientação e Prevenção contra Malária 

GRUPO B 
Medicina  

 
 
 

Pesquisa e Extensão 
(Plano de Trabalho Específico) 

Reunião 

28/10/19 
 
 

Saída (via Fluvial) 

31/10/19 
 
 

Alojamento na 
Escola 

Biomedicina 

Educação Física 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Nutrição 

Enfermagem  

Farmácia  

Odontologia 

Psicologia 

Medicina Veterinária Pesquisa, Tratamento de Verminoses, Pequenas 
Suturas, Vacinação, Curativos e etc. 

 
O retorno das atividades para Porto Velho será dia 03/11/19 após 12h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. DAS REFERÊNCIAS E AVALIAÇÃO 

 
8.1 A avaliação escrita será elaborada pelos professores Extensionistas dos cursos e 

enviadas a COEX para aplicação em um único dia, com data e horário específico. 
8.2 O conteúdo da avaliação teórico – prática será com base nas referências sugeridas por 

cada curso. 
8.3 Aos cursos que não disponibilizaram bibliografias, por gentileza procurar o 

professor responsável pelas atividades de extensão do curso. 
 
9. DA CERTIFICAÇÃO 

 
9.1 A certificação de participantes, docentes e coordenadores será emitida mediante 

entrega de documentos (lista de frequência e Relatório de cada curso) contendo as 
atividades desenvolvidas no período, bem como a descrição de todas as etapas 
realizadas assinado e carimbado pelo professor responsável e com registros 
fotográficos. 

 
 
 

 
Ji-Paraná, 11 de setembro de 2019 

 


