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EDITAL Nº052/2018 
 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO 
PROJETO ESCOLA CAMILIANA DE EXTENSIONISTAS – II EDIÇÃO 

 
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 Pompéia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua 
Raul Pompeia 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 O Projeto Escola Camiliana de Extensionista – II edição, sob 
coordenação da Coordenação de Extensão e Pesquisa do Centro Universitário São 
Camilo, conforme abaixo: 
 
I - DOS OBJETIVOS:  
O presente edital tem como objetivo a seleção de alunos dos cursos de graduação do 
Centro Universitário São Camilo para participação e formação no Projeto Escola 
Camiliana – II edição, por meio do Programa Extensionista Camiliano da Extensão 
Universitária do Centro Universitário São Camilo, que ocorrerá entre os meses de 
setembro de 2018 a setembro de 2019.   
 
II - DA INSCRIÇÃO  
Período: 06 a 17 de setembro de 2018.  
Local:  Central de Atendimento Acadêmico (Ipiranga ou Pompeia).  
 
III - DAS VAGAS  
O número total de vagas para a Ação será de no mínimo 12(doze) e no máximo 28 
(vinte e oito), sendo distribuídas entre os alunos dos diversos cursos de graduação do 
Centro Universitário São Camilo. Vale ressaltar que todos os inscritos devem, 
obrigatoriamente, estar regularmente matriculados.   
 
IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS:  
Professora Marcia Gimenez e Professora Aline Rodrigues Sorcinelli. 
 
V - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO –  
* Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação do Centro 
Universitário São Camilo (todos os participantes);  
* 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;  
* Ter disponibilidade para participação do processo seletivo (19 a 24 de setembro de 
2018, período da tarde, agendado previamente – Campus Pompeia e Ipiranga); 
*Ter disponibilidade de participação na formação (aulas teóricas período da tarde no 
Campus Pompéia-14h as 17h, segundas-feiras e/ou quartas-feiras), aplicação do 
projeto e apresentação dos resultados nos meses de setembro de 2018 a setembro 
de 2019. 
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VI - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 
NECESSÁRIAS)  
a) Os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a ser realizado ente os 
dias 19 a 24 de setembro de 2018;  
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; 
- Entrevista com os inscritos. 
 
Datas e horários:  
Os locais e horários serão enviados por e-mail (de acordo com o e-mail cadastrado no 
Centro Universitário). 
 
VII - DO RESULTADO 
O resultado será divulgado entre os dias 26 a 28 de setembro de 2018, no site 
www.saocamilo-sp.br, link secretaria – resultados e murais da Instituição.  
 
VIII - DO EXERCÍCIO DA SELEÇÃO  
Os alunos selecionados farão sua participação nos meses de setembro de 2018 a 
setembro de 2019, para as seguintes etapas de formação: elaboração, aplicação e 
apresentação dos projetos de extensão, com carga horária total de 57h. O aluno 
selecionado deve ter a disponibilidade de horário para encontros que ocorrerão as 
segundas-feiras e/ou quartas-feiras entre as 14h às 17h – Campus Pompeia, em datas 
e confirmação de horário prévios, sendo: 
14h – Formação básica sobre extensão Universitária, elaboração e gestão de projetos, 
liderança e empreendedorismo (sob responsabilidade da equipe de extensão); 
18h – Apresentação dos temas e divisão dos grupos e projetos; 
08h – Participação em grupo, com professor específico, para elaboração e execução 
do projeto (mentorias); 
09h – Organização e participação do evento “Fique ligado! ”; 
02h –Apresentação dos resultados e discussão multiprofissional; 
06h – Apresentação final na aula inaugural da III edição e reunião de finalização do 
projeto II edição com Coordenação da Extensão e Pesquisa e docente da Extensão 
(setembro 2019). 
 
Os objetivos principais deste curso de formação em extensão são:  

- Reforço da identidade e valor da extensão universitária do Centro 

Universitário São Camilo, pela publicação e multiplicação dos conhecimentos das 

ações, da elaboração dos projetos, e atuação em demandas específicas e levantadas 

que possam correlacionar ensino-pesquisa-extensão;  

- Proporcionar conhecimento teórico e prático sobre organização, 

planejamento e gestão de projetos, com ferramentas específicas;  

- Oferecer experiência integral e extensionista em ações que englobem o 

ciclo: sala de aula-universidade – comunidade; dentro dos projetos já previstos pela 

extensão universitária. 

 
Os temas devem seguir as propostas dos programas de extensão propostos 

atualmente, de acordo com os macros temas descritos a seguir, sendo que os 

trabalhados elaborados desde a primeira edição poderão ser desmembrados ou 

divididos: 

- Produção e uso de espécies medicinais e aromáticas; 
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- Atuação ergonômica e multiprofissional na prevenção em escolares; 
- Gestão e controle de resíduos infectantes;  
- Saúde Coletiva e do Idoso. 
 
IX - DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 
O selecionado receberá um certificado de horas complementares (57 horas totais) 
como participação no curso de extensão. A certificação só será concedida mediante o 
cumprimento de todas etapas listadas abaixo:  
- Frequência em pelo menos 75% das atividades propostas (total = 48 horas); 
- Participação na organização do evento “Fique ligado! ” Em abril de 2019; 
- Entrega de projeto com resultados (podendo ser material educativo ou resultados 
das ações já aplicadas) no prazo determinado, com apresentação para banca 
examinadora; a ser desenvolvido em grupo; 
- Apresentação dos resultados na aula inaugural da III edição do Projeto Escola 
Camiliana de Extensionistas, em setembro de 2019 (data a ser confirmada); 
 
PUBLIQUE-SE  
 
 
São Paulo, 06 de setembro de 2018. 
  
Mônica Abel 
Secretária Geral 


