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EDITAL Nº032/2017 

 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA AÇÃO DE EXTENSÃO 

DOS PROJETOS “SAÚDE PARA TODOS E 5Rs” – SAÚDE MENTAL  

 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de 

suas atribuições e por deliberação da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-

Reitora Acadêmica do Centro Universitário São Camilo Campus Ipiranga, inscrito no 

CNPJ nº 58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São 

Paulo, SP e Campus Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua 

Raul Pompéia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social 

Camiliana, torna público o presente Edital que regerá o Processo de Inscrição e 

Seleção para Ação de extensão dos Projetos “Saúde para todos e 5Rs” , em parceria 

com a CIPA, com o tema Saúde Mental, sob coordenação da Assessoria de Extensão e 

Pesquisa do Centro Universitário São Camilo, conforme abaixo: 

 

I - DOS OBJETIVOS:  

O presente edital tem como objetivo a seleção de alunos do curso de Psicologia para 

participação na ação sobre Saúde Mental, dos Projetos de Extensão “Saúde para 

todos e 5Rs”, em parceria com a CIPA de cada Campi, por meio do Programa de 

Extensão Universitária do Centro Universitário São Camilo, que ocorrerá em três 

etapas nos meses de junho, agosto e setembro de 2017. 

 

II - DA INSCRIÇÃO  

Período: de 31 de maio a 12 de junho de 2017.  

Local: Central de Atendimento ao Aluno (Ipiranga e Pompeia).  

 

III - DAS VAGAS  

O número total de vagas para a Ação será de 20 (vinte), sendo distribuídas entre os 

alunos do curso de GRADUAÇAÕ EM PSICOLOGIA do Centro Universitário São Camilo. 

Vale ressaltar que todos os inscritos devem, obrigatoriamente, estar regularmente 

matriculados.  

 

IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS:  

Profª. Me.  Marcia Maria Gimenez; Profa. Me Leticia Moraes de Aquino. 

 

V - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

* Estar regularmente matriculado em no curso de Graduação de Psicologia do Centro 

Universitário São Camilo;  

* Obedecer às vagas disponíveis conforme item DAS VAGAS; aos critérios para seleção 

conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO e aos demais itens deste edital;  
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* Ter disponibilidade para participação do processo seletivo (13 de junho, período 

da tarde, agendado previamente – Campus Pompeia); 

*Ter disponibilidade de participação na ação nas etapas programadas: mês de junho 

(16/06 – sexta-feira, campus Pompeia, etapa 1), 1 tarde no mês de agosto (a definir, 

entre os dias 21 a 25, Campus Pompeia, etapa 2), e 2 tardes no mês de setembro (a 

definir, entre os dias 04 a 15, Campi Ipiranga, Pompeia e Promove, etapa 3).  

 

 

VI - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

NECESSÁRIAS)  

a) Os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a ser realizado no dia 

13 de junho de 2017;  

b) A seleção será feita através de concurso aberto e a classificação do selecionado 

deverá se basear no resultado obtido a partir de:  

- Análise do histórico escolar;  

- Disponibilidade para os dias programados nas 3 etapas. 

 

Datas e horários:  

Dia 13/06 – Campus Pompeia – 13 as 17h (sala 16- A) 

 

VII - DO RESULTADO 

O resultado será divulgado no dia 16 de junho de 2017, no site www.saocamilo-

sp.br, link secretaria – resultados e murais da Instituição.  

 

VIII - DO EXERCÍCIO DA SELEÇÃO  

Os alunos selecionados farão sua participação em 3 etapas:  

- Etapa 1: Campus Pompeia, 16/06/2017 – 13h as 17h 

Nesta etapa serão feitos e decorados porta-retratos com material reciclado 

arrecadado com o Projeto 5Rs. Estes porta-retratos serão distribuídos, em setembro, 

para todos os colaboradores da instituição, como intervenção sobre o mês da Saúde 

Mental. O objetivo do porta-retrato é ser um símbolo de conforto e bem-estar, pois 

serão neles colocadas fotos, escolhidas por cada colaborador, que sejam associadas 

com essas sensações. Os alunos de psicologia, nesta etapa, auxiliarão na montagem 

dos porta-retratos, e trabalharão em conjunto um texto simples, que será entregue 

junto com o porta-retrato, sobre o que este símbolo de bem-estar pode trazer.  

 

- Etapa 2: Campus Pompeia, data a definir (21 a 25 de agosto), 13h as 17h 

Nesta etapa, as fotos já estarão reveladas e serão colocadas no porta-retrato pelos 

alunos. Neste dia, os alunos assinarão cada um dos porta retratos feitos (na parte 

posterior), com alguma mensagem breve para aquela pessoa, além do adesivo que 

será colado, com os dizeres: Projeto Saúde para todos e 5Rs – saúde mental – Feito 

por mim!).  

 

- Etapa 3: Campus Pompeia, Ipiranga e Promove, datas a definir (04 a 15 de 

setembro), 13 as 17h 
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Nesta última etapa, os alunos que participarão desta ação serão divididos em grupo 

por campi, e entregarão pessoalmente, juntamente com a equipe da CIPA e da 

Assessoria da Extensão e Pesquisa, os porta-retratos a todos os colaboradores.  

 

Para as etapas 2 e 3 do projeto, o aluno deverá estar regularmente matriculado no 2. 

semestre letivo de 2017 para que o processo de seleção seja confirmado e tenha 

efeito. 

 

IX - DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 

O selecionado receberá um certificado de horas complementares (12 horas totais) 

como participação no processo (6h fase preparatória da ação; 6h realização da ação). 

O certificado será emitido ao aluno que cumprir todas as etapas aqui descritas.  

 

 

PUBLIQUE-SE  

 

 

São Paulo, 30 de maio de 2017. 

  

Mônica Abel 

Secretária Geral 


