
 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO FAMETRO - UNIFAMETRO 

REITORIA  
PROGRAMA DE EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL  

EDITAL Nº 05/2020 
 

PROCESSO SELETIVO PARA EXTENSIONISTAS DA LIGA UNIFAMETRO 
CONTRA O CORONAVÍRUS  

 
A Reitoria do Centro Universitário Fametro- UNIFAMETRO, por meio do Núcleo 
de Extensão e Responsabilidade Social – NERS, e das Coordenações dos Curso 
de Graduação, no uso de suas atribuições e considerando a Políticas 
Institucionais de Extensão e Responsabilidade Social nos termos da Resolução 
Nº 19 de 27 de setembro de 2012 do CEPEX, abre o presente processo seletivo 
para alunos dos Cursos de Graduação para o preenchimento de vagas de 
extensão voluntária na Liga Unifametro Contra o Coronavírus, no período de 
agosto a dezembro de 2020. 
 
 
1) DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
A Liga Unifametro Contra o Coronavírus é uma iniciativa da Reitoria, do Núcleo de 
Extensão e Responsabilidade Social (NERS) e das Coordenações de cursos de 
graduação, que visa promover o aprimoramento da formação profissional dos 
estudantes através de uma experiência de intervenção no âmbito da formação 
política e cidadã frente a problemática da Pandemia da COVID-19. 
 
As atividades serão realizadas pelos alunos sob orientação de professor-
supervisor do corpo docente dos Cursos de Graduação. 
 
As atividades serão desenvolvidas no Centro Universitário Fametro – 
UNIFAMETRO podendo se estender à comunidade do entorno dos Campi.  
 
 
2) DOS CAMPOS DE PRÁTICA E VAGAS 
 
As atividades da LIGA Unifametro terão como principal cenário a: 
 
Comunicação estratégica - Elaboração, implementação e avaliação de planos 
estratégicos de comunicação; realização de assessorias e consultorias para 
organizações de natureza diversa em atividades de publicidade, propaganda e de 
relações públicas; suporte de comunicação a programas e projetos de 
mobilização social, a organizações governamentais e da sociedade civil.  
- Criação e divulgação de vídeos educativos;  
- Multiplicar os informes institucionais de maneira a resguardar a autenticidade 
das mensagens; 
- Fazer ligação de confirmação e perguntar se o paciente apresenta algum 
sintoma e os cuidados que deverá ter no trajeto e na unidade de atendimento. 
 



 

Desenvolvimento tecnológico - Processos de investigação e produção de novas 
tecnologias, técnicas, processos produtivos, padrões de consumo e produção 
(inclusive tecnologias sociais, práticas e protocolos de produção de bens e 
serviços); serviços tecnológicos; estudos de viabilidade técnica, financeira e 
econômica; adaptação de tecnologias. 
- Desenvolvimento de tecnologias sustentáveis para maior adesão as normas de 
biossegurança (dispenses de álcool em gel sustentáveis) 
 
Educação profissional - Processos de formação técnica profissional, visando a 
valorização, aperfeiçoamento, promoção do acesso aos direitos trabalhistas e 
inserção no mercado de trabalho. 
- Orientação a comunidade acadêmica de como se inserir no mercado de trabalho 
em meio a uma pandemia;  
- Orientação de acesso ao entendimento das leis trabalhistas; 
- Oficinas de como contribuir com as empresas em meio a uma pandemia. 
 
Endemias e epidemias - Planejamento, implementação e avaliação de 
metodologias de intervenção e de investigação tendo como tema o perfil 
epidemiológico de endemias e epidemias e a transmissão de doenças no meio 
rural e urbano; previsão e prevenção. 
- Realização de pesquisas do perfil clínico da comunidade acadêmica 
 
Saúde humana - Promoção da saúde das pessoas, famílias e comunidades; 
humanização dos serviços; prestação de serviços institucionais em ambulatórios, 
laboratórios e clínicas; assistência à saúde de pessoas em serviços 
especializados de diagnóstico, análises clínicas e tratamento; clínicas 
odontológicas, de psicologia, dentre outras; formação, capacitação e qualificação 
de pessoas que atuam na área; produção de material didático, informações e 
conhecimentos na área. 
- Fiscalização e sensibilização para cumprimento das regras institucionais;  
- Realização de Blitz educativas de lavagem das mãos, uso do álcool em gel e 
uso da máscara; 
- Atuação no ambulatório de sintomáticos do COVID;  
- Elaboração de fluxos e impressos para os atendimentos;  
- Fiscalização e aconselhamento do cumprimento da NR32 nos laboratórios, 
clínica e complexo odontológico. 
 
Atividades correlatas poderão e deverão ser incluídas de acordo com as 
necessidades e demandas que surgirem. 

 
As vagas serão divididas entre os campi conforme tabela abaixo:  

Campus Quantidade de Vagas 
Campus Aldeota 5 
Campus Cascavel 10 
Campus Fortaleza 50 
Campus Maracanaú 35 

Total de vagas 100 
 



 

3) DO CALENDÁRIO 
 

Divulgação do Edital de Seleção/ Inscrição 30/06 
Prazo Final de Inscrição 20/07 
Divulgação da homologação das inscrições 22/07 
Questionário avaliativo – google forms/ Seleção  23/07 
Divulgação do resultado final 2707 
Apresentação do Projeto aos selecionados 30/07 
Início das atividades 03/08 

 
 
4) DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no período de 30 de junho a 20 de Julho de 
2020, através do site mediante o preenchimento do formulário de inscrição, 
acesso no link: https://forms.gle/f6h2D7iYeY6753FK7. 

 
 
5) DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO 

a) Estar regularmente matriculado em algum curso de graduação; 
b) Ter disponibilidade de 04 (quatro) horas semanais para atividades práticas e 

atividades de planejamento, avaliação, produção de relatórios;  
c) Participar dos treinamentos on-line; e 
c) Comprometer-se com a LIGA Unifametro e na consecução dos seus 

objetivos, adotando atitude ética no desenvolvimento de suas atividades 
delineadas pelo Professor-supervisor. 

 
 
6) DO PROCESSO SELETIVO 

6.1. A seleção se dará mediante a realização da avaliação das respostas do 
questionário eletrônico a ser preenchido pelo candidato.  

 
 
7) DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no dia 27 de julho de 2020 no site da 
UNIFAMETRO. Serão classificados 100 alunos distribuídos nos quatro campi 
para assumir as vagas e 30 alunos para cadastro de reserva.  

 
 
8) DA ADMISSÃO E TEMPO DE PERMANÊNCIA 

a) O ingresso no programa não gera qualquer vínculo empregatício com o 
Centro Universitário Fametro- UNIFAMETRO nem com a instituição em que 
ocorrerão as atividades práticas do projeto; 

b) A participação como extensionista na LIGA Unifametro não gera benefícios 
pecuniários, por tratar-se de atividade voluntária com finalidade de 
desenvolvimento acadêmico e profissional dos discentes; e 

c) O período da execução da liga deste edital é de termino do curso do 
candidato selecionado, sendo assim até a sua colação de grau. 

 

https://forms.gle/f6h2D7iYeY6753FK7


 

 
9) DO DESLIGAMENTO 

Será desligado do Programa o extensionista que, durante a execução do 
projeto: 

a) Não participar ativamente das atividades de ensino e extensão; 
b) Obtiver avaliação insatisfatória no exercício da extensão realizada pelo 

professor-supervisor; 
c) Perder o vínculo a partir do qual ingressou no projeto – aluno que concluir 

abandonar ou trancar o Curso de Graduação do Centro Universitário 
Fametro- UNIFAMETRO; e 

d) Praticar ou se envolver em ações não condizentes com os objetivos do 
projeto. 

 
 
10) DA CERTIFICAÇÃO 

Os extensionistas com presença mínima de 75% da carga horária total de 
horas receberão certificação de sua participação voluntária na liga. Em caso 
de presença mínima o monitor receberá uma declaração de participação. 

 
11) CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão deliberados pelas coordenações do Curso e reitoria. 
 

 
 

Fortaleza, 30 de junho de 2020. 
 

 
 
 
 

Denise Ferreira Maciel 
Reitora Unifametro 

 
 
 
 

Daniele Adelaide Brandão de Oliveira 
Coordenadora NERS 

 
 
 


