
 

 

 

 

 
 

EDITAL PROICE 02/2020 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO 

 

 A Diretora das Faculdades Nova Esperança – FACENE/FAMENE, no uso de suas atribuições legais,  

 

 RESOLVE: 

 Abrir inscrição para o processo seletivo de extensionistas ou auxiliares de pesquisa para os projetos 

aprovados no Programa de Iniciação Científica e Extensão – PROICE, vigência 2020. 

 A lista de projetos aprovados, bem como seus respectivos coordenadores, número de vagas e horários 

disponíveis, além dos pré-requisitos necessários está disponível no ANEXO I. 

1. O aluno deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos oferecidos pelas Faculdades 

Nova Esperança e Faculdade de Medicina Nova Esperança e não estar participando de outro projeto de 

pesquisa, de extensão ou monitoria. 

2. Poderão participar do processo seletivo GRADUANDOS, regularmente matriculados nos cursos 

das Faculdades Nova Esperança e que atendam aos seguintes critérios:  

- ter média superior ou igual a sete na disciplina pré-requisito definida para cada projeto;  

- para alunos FACENE: cursar a partir do segundo período do curso até o penúltimo período; 

- para alunos FAMENE: cursar a partir do segundo período do curso até o 7º período; 

- ter disponibilidade de horário conforme cada projeto.  

A condição de reprovado na referida disciplina, ou em qualquer outra que lhe sirva de base, constitui 

impedimento para a inscrição no processo seletivo. 

Também poderão participar EGRESSOS (profissionais formados pela FACENE/FAMENE) das IES, 

de acordo com o número de vagas oferecidas para cada projeto, divulgadas no edital. 

3. O processo seletivo será constituído de três etapas: prova escrita; entrevista; e aferição do 

Coeficiente de Rendimento Escolar (CRE). Será selecionado o número de alunos que obtiver a melhor 

pontuação e classificado conforme o número de vagas disponibilizadas. Em cada etapa seletiva, o aluno será 

pontuado de zero a dez, entretanto, a nota final deverá contabilizar o máximo de 10 pontos, sendo que, 

destes, a prova escrita tem peso 4, a entrevista peso 3, e o CRE peso 3; 

4. O candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) na entrevista ou na avaliação por escrito, será 

desclassificado do processo seletivo; 

5. A classificação dos candidatos, até o limite do número de vagas e respeitando as vagas 

disponibilizadas para cada curso, obedecerá à ordem decrescente da média ponderada das notas obtidas na 

prova teórica, entrevista e CRE, conforme especificado no item 3. Em caso de empate, será classificado o 

candidato com maior Coeficiente de Rendimento Escolar – CRE.  

Caso não haja inscrição e/ou classificação de discentes de um determinado curso nas etapas seletivas, 

as vagas serão preenchidas seguindo classificação geral de notas de cada projeto; 

6. Serão selecionados, mas não classificados, dez por cento dos alunos candidatos, que ficarão na 

condição de suplentes, para substituição em caráter definitivo, em caso de desistência do aluno titular da 

vaga, após a divulgação da lista de aprovados, ou quando o aluno titular se enquadrar nos critérios de 

desvinculação dos projetos; 



7. Caso haja necessidade de adicional de vagas para execução das atividades do projeto, o NUPEA, 

junto à comissão específica, poderá avaliar a possibilidade de liberação de, no máximo, 2 vagas extras para 

alunos VOLUNTÁRIOS, mediante solicitação do coordenador do projeto com justificativa plausível e 

fundamentada. 

Por se tratar de uma seleção de caráter VOLUNTÁRIO, extensionistas e auxiliares de pesquisa não 

terão direito à auxílio financeiro de nenhuma espécie. Tendo sim direito ao certificado de 

EXTENSIONISTA VOLUNTÁRIO ou AUXILIAR DE PESQUISA VOLUNTÁRIO, igualmente aos 

demais participantes do projeto, com carga horária referente às suas atividades e participação no projeto 

vinculado, sendo entregues de acordo com os mesmos critérios exigidos aos demais participantes. 

8. As inscrições para participar do projeto deverão ser feitas através do link: http:// 

https://forms.gle/AtZxsPqdVFEMkm9P9, no período compreendido entre 04 e 08 de Fevereiro de 2020 até 

às 10h da manhã, devendo o candidato, nesse momento, preencher corretamente o formulário de inscrição. 

O candidato poderá se inscrever em apenas 01 (um) projeto, seja ele extensão ou pesquisa. Caso o 

candidato realize mais de uma inscrição será considerada apenas a ÚLTIMA inscrição realizada. 

9. A prova escrita e entrevistas ocorrerão entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2020, em local a 

definir, sendo da responsabilidade do candidato se informar a respeito do local com o NUPEA. As datas e 

horários poderão ser observados no ANEXO I, deste edital. 

10. O Núcleo de Pesquisa e Extensão Acadêmica (NUPEA) divulgará o resultado deste processo 

seletivo no dia 18 de fevereiro do corrente ano. Após divulgação do resultado final, o NUPEA convocará 

uma reunião com discentes e docentes para firmar o respectivo contrato que vincula o aluno ao Programa de 

Iniciação Científica e Extensão. 

Para tanto, os candidatos aptos, deverão se apresentar na data da convocação, para assinaturas dos 

contratos, obrigatoriamente, munidos das cópias dos seguintes documentos: 

 Xerox do documento de identidade – RG ou CNH; 

 Xerox do CPF; 

 Xerox do comprovante de residência; 

 Xerox do histórico acadêmico. 

 Declaração de disponibilidade de horário (modelo no ANEXO II no edital); O aluno deverá 

imprimir, preencher e assinar conforme o modelo anexado. 

 

A assinatura do contrato está condicionada a entrega dos documentos acima citados. 

O não comparecimento do aluno a reunião para informes e assinatura do contrato, sem justificativa 

comprovada, implica no desligamento do aluno. 

 

 

João Pessoa, 04 de fevereiro de 2020, 

 

 

Kátia Maria Santiago Silveira 

Diretora da FACENE/FAMENE 

 

https://forms.gle/AtZxsPqdVFEMkm9P9


ANEXO I 

 

TÍTULO DO PROJETO PROFESSOR 

COORDENADOR 

NÚMERO DE 

VAGAS 

HORÁRIOS PRÉ-REQUISITOS 

PROJETOS DE EXTENSÃO 

A Fisioterapia na Reabilitação 

Cardiovascular em ambiente 

hospitalar. 

Matheus dos Santos 

Soares 

04 – Fisioterapia Prova: 

10/02/2020 às 14h 

Entrevista: 

12/02/2020 às 13h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 5º período. 

 

Conteúdo: 

Conteúdos de anatomia e fisiologia cardiorrespiratória, DPOC e ASMA 

segundo bibliografia recomendada. 

- SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia respiratória no paciente crítico: rotinas 

clínicas. 4. ed. São Paulo: Manole, 2016. 

- WEST, J. B. Fisiologia respiratória: princípios básicos. 9. ed.  Porto 

Alegre: Artmed, 2013. 

- HALL, J. E. GUYTON, A. C.  Guyton & Hall: fundamentos de 

Fisiologia. 13. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

A Medicina Veterinária e a 

Educação Física em associação 

para o bem-estar animal e 

humano, em articulação na saúde 

única (ATIVICÃO). 

Marcel Bezerra de 

Lacerda 

02 – Medicina 

Veterinária 

01 – 

Enfermagem  

01 – Educação 

Física 

Prova: 11/02/2020 às 

13h30 

Entrevista: 

13/02/2020 ás 15h30. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período. 

Ter disponibilidade de horário; 

 

Conteúdo: 

A Prova discursiva terá questões envolvendo a seguinte temática: 

Atividades físicas para cães e humanos no âmbito da saúde única. 

Ações de extensão no Banco de 

Dentes Humanos do Curso de 

Odontologia 

Luiza de Almeida 

Souto Montenegro 

03 – Odontologia Prova: 13/02/2020 às 

14:30h 

Entrevista: 

14/02/2020 às 14:30h 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período. 

 

Conteúdo: 

Redação sobre a temática: “Banco de dentes humanos e educação em 

saúde" 

Anatomia viva Luzia Sandra Moura 

Moreira 

01 – 

Enfermagem 

01 – Medicina 

01 – Farmácia 

01 – Odontologia 

Prova: 

11/02/2020 às 13h 
(Laboratório de 

Anatomia) 

Entrevista: 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos que já tenham cursado a disciplina de Anatomia Sistêmica ou o 

módulo de Morfologia Humana. 



01 – Fisioterapia 

01 – Ed. Física 

01 – Radiologia 

01 – Egressos da 

FACENE 

11/02/2020 às 14h30 

(Laboratório de 

Anatomia) 

Autonomia em Meio Aquático 

para Idosos (AMAI). 

Laura de Sousa 

Gomes Veloso 

04 – Fisioterapia Prova e Entrevista: 

13/02/2020 às 14h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Ser aluno regular do curso de Fisioterapia, a partir do P4; estar cursando ou 

ter cursado a disciplina de Fisioterapia Aquática; ter disponibilidade de 

horário para as atividades práticas do projeto (Segundas-feiras das 13h às 

17h) 

 

Conteúdo: 

Contribuição da Fisioterapia na Promoção da Saúde da Pessoa Idosa 

DESCARTE SEGURO DE 

MEDICAMENTOS – Nós 

cuidamos da sua saúde, juntos 

protegemos a Natureza. 

Elisana Afonso de 

Moura Pires 

01 – 

Enfermagem 

01 – Medicina 

01 – Farmácia 

01 – Medicina 

Veterinária 

 

Prova e Entrevista: 

11/02/2020 às 17h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período. 

 

Efeito do treinamento funcional 

na hemodinâmica e aptidão física 

de adultos e idosos 

Júlio Cesar Gomes 

da Silva 

01 – Fisioterapia 

02 – Ed. Física 
Prova: 

10/02/2020 às 14h. 

Entrevista: 

14/02/2020 às 15h 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período, ter cursado a disciplina de Morfologia 

Humana. 

 

Conteúdo: 

- TEIXEIRA, C V L S; EVANGELISTA, A L; PEREIRA, C A; 

GRIGOLETTO, M E da 

S. Short roundtable RBCM: treinamento funcional. R. bras. Ci. e Mov 

2016; 24 (1): 

200-206. 

- RESENDE-NETO AG, SILVA-GRIGOLETTO ME, MARTA SILVA 

SANTOS, 

CYRINO ES. Treinamento funcional para idosos: uma breve revisão. R. 

bras. Ci. e Mov 

2016;24(3):167-177. 

ENVELHECIMENTO 

SAUDÁVEL: integração ensino-

Adriana Lira Rufino 

de Lucena 

03 – 

Enfermagem 
Prova: 

10/02/2020 às 14h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 



comunidade na promoção à 

saúde e prevenção de doenças na 

população idosa. 

02 – Medicina 

02 – Odontologia 

01 – Farmácia 

01 – Fisioterapia 

01 – Ed. Física 

Entrevista: 

13/02/2020 às 14h. 

Alunos a partir do 2º período. 

 

Conteúdo: 

A prova será uma redação, com tema determinado. Abaixo material para 

leitura prévia, acessar: 

- BRASIL. Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003. Dispõe sobre o 

Estatuto do idoso e da outras providências. Disponível em: 

<http://www.soleis.adv.br/estatutodoidoso.htm> 

- BRASIL. Portaria GM/MS no 2.528, de 19 de outubro de 2006b. Aprova 

a política nacional de saúde da pessoa idosa. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.ht

ml 

FACENE no Atendimento Pré 

Hospitalar (FAPH): Capacitando 

o cidadão para condutas 

emergenciais 

Salmana Rianne 

Pereira Alves 

06 – 

Enfermagem (02 

egressos) 

01 – Medicina 

01 – Farmácia 

01 – Fisioterapia 

01 – Ed. Física 

Prova: 

11/02/2020 às 15h. 

Entrevista: 

13/02/2020 às 14h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

 

Enfermagem:  Ter cursado Fundamentos de Semiologia em Enfermagem. 

Medicina: Ter cursado Práticas Médicas (poderão concorrer as vagas os 

alunos que estiverem iniciando até o sétimo período). 

Demais cursos: Estar cursando a partir do 3º período. 

 

Conteúdo: 

- Parada cardiorrespiratória e reanimação cardiorrespiratória – suporte 

básico de vida (SBV). 

- Urgências e Emergências no Atendimento Pré-Hospitalar (APH): 

Protocolo ABCDE; 

- Assistência à vítima de queimadura; 

- Assistência à vítimas de obstrução de vias aéreas; 

- Assistência à vítimas de intoxicação exógena; 

- Assistência durante a crise convulsiva. 

 

REFERÊNCIAS: 

- HAZINSKI, M. F. Destaques das diretrizes da American Heart 

Association 2015 para RCP e ACE e atualizações 2107. Disponível em: 

www.heart.org/cpr 

- PHTLS. Prehospital Trauma Life Support. Atendimento pré-hospitalar ao 

traumatizado: básico e avançado. Comitê do PHTLS da National 

Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) em colaboração 

com o Colégio Americano de Cirurgiões. [tradutores: Renato Sérgio 

Poggetti... et al]. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017. 

-Protocolo Samu 192. SUPORTE BÁSICO DE VIDA. Ministério da 



Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde – SAS. Departamento de Atenção 

Hospitalar às Urgências - DAHU 

Coordenação Geral da Força Nacional do SUS - CGFNS Ministro da 

Saúde: Exmo. Sr. Arthur Chioro Brasília/ DF, 2014. 

Facilitando as Incapacidade de 

crianças com Transtorno do 

Espectro do Autismo utilizando a 

cinoterapia assistida. 

Nadja Soares Vila 

Nova 

01 – 

Enfermagem  

01 – Medicina 

02 – Fisioterapia 

02 – Medicina 

Veterinária 

Prova: 

10/02/2020 às 14h 

Entrevista: 

11/02/2020 às 14h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 3º período. 

 

Conteúdo: 

Cinoterapia 

Horto de plantas medicinais das 

Faculdades Nova Esperança 

FACENE/FAMENE a fim de 

orientar sobre seu uso correto em 

prol da qualidade de vida. 

Élida Batista Vieira 

Sousa Cavalcanti 

02 – Farmácia 

01 – Fisioterapia 

01 – Ed. Física 

02 – Agronomia 

Prova: 

12/02/2020 às 15h. 

Entrevista: 

12/02/2020 às 16h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período. 

 

Conteúdo: 

Redação abordando os seguintes temas: Importância de plantas medicinais, 

Horto de plantas medicinais, Fitoterapia e Plantas utilizadas no Sistema 

Único de Saúde. 

Projeto aurora: cuidado no pré-

parto e parto. 

Sônia Mara Gusmão 

Costa 

02 – 

Enfermagem  

02 – Medicina 

02 – Fisioterapia 

 

Prova: 

10/02/2020 das 09h às 

10h; 

Entrevista 13/02/2020 

das 10h às 12h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período. 

Ter pago Saúde Pública para os cursos de Fisioterapia e Enfermagem. 

 

Conteúdo: 

REDE CEGONHA - portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011 

Saúde e Segurança no ambiente 

de trabalho: Um olhar da 

Fisioterapia. 

Vanessa da Nóbrega 

Dias 

02 – Fisioterapia  Prova e Entrevista: 

11/02/2020 às 13h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 5º período. 

Ter cursado a disciplina de Fisioterapia do Trabalho. 

 

Conteúdo: 

Ginastica laboral: o papel da Fisioterapia. 

SINERGIA: perspectivas para 

uma gestação, parto e puerpério 

saudáveis 

Amanda Benício da 

Silva 

03 – 

Enfermagem  

02 – Medicina 

Prova: 

12/02/2020 às 09h30 

Entrevista: 

12/02/2020 às 14h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período. 

 

Para alunos de Medicina: Introdução as Práticas Médicas; 

Para alunos de Enfermagem: Fundamentos da Enfermagem. 



 

Conteúdo: 

Portaria nº 1.459, de 24 de Junho de 2011. 

(Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS – a Rede Cegonha.) 

Titans Anatômicos: 

Extensionistas Lúdicos E Grupo 

De Estudo 

José Rômulo Soares 

dos Santos 

01 – 

Enfermagem  

01 – Medicina 

01 – Fisioterapia 

02 – Medicina 

Veterinária 

Prova: 

10/02/2020 às 17h. 

Entrevista: 

12/02/2020 às 8h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

 

Conteúdo: 

Prova prática: osteologia (nome dos ossos), miologia (nome dos músculos), 

coração e nervoso central, digestório do cão). 

Treinamento Físico para 

Cardiopatas. 

Lucas Dantas Maia 

Forte 

01 – Fisioterapia 

01 – Ed. Física 
Prova e Entrevista: 

12/02/2020 às 16h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos de Educação Física e Fisioterapia a partir do 3º período. 

 

Conteúdo: 

Efeitos Hemodinâmicos e Vasculares do Treinamento Resistido: 

Implicações na Doença Cardiovascular 

VI Buscando Saúde: Um 

Enfoque Lúdico na Educação e 

Profilaxia das Doenças 

Infecciosas e Parasitárias 

Clélia de Alencar 

Xavier Mota 

04 – Medicina 

01 – Farmácia 

01 – 

Enfermagem 

 

Prova: 

10/02/2020 às 09h. 

Entrevista: 

11/02/2020 às 09h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Ter cursado o Módulo Mecanismo de Agressão e Defesa (Parasitologia e 

Microbiologia); 

 

Conteúdo: 

Parasitologia e Microbiologia 

PROJETOS DE PESQUISA 

19- Acompanhamento 

farmacoterapêutico de pacientes 

diabéticos e/ou hipertensos 

Thaisa Leite Rolim 

Wanderley 

05 – Farmácia  Prova: 

12/02/2020 das 10h às 

11h30 

Entrevista: 

14/02/2020 das 9h40 

às 11h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 4º período. 

 

A prova será de múltipla escolha.  

Conteúdo: Metodologias de acompanhamento farmacoterapêutico; 

Acompanhamento farmacoterapêutico ao paciente hipertenso; 

Acompanhamento farmacoterapêutico ao paciente diabético; Farmacologia 

dos antihipertensivos e dos hipoglicemente e insulinas. 

Diagnóstico das dermatopatias 

de cães e gatos de João Pessoa e 

região metropolitana. 

Jackson Suelio de 

Vasconcelos 

02 – Medicina 

Veterinária 
Prova e Entrevista: 

12/02/2020 às 07h30. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período. 

 



Conteúdo: 

Redação com o Tema: Esporotricose canina e felina; 

Efeito agudo e crônico das 

diferentes variáveis de prescrição 

do exercício de força e aeróbico 

com e sem restrição de fluxo 

sanguíneo sobre as respostas 

fisiológicas, hemodinâmicas, 

neuromusculares e neuromotoras 

em diferentes populações. 

Gabriel Rodrigues 

Neto 

04 – Ed. Física 

02 – Fisioterapia  
Prova:  

12/02/2020 às 13h. 

Entrevista: 

13/02/2020 às 14h. 

Apresentar CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2° período; 

 

Conteúdo: 

- Estrutura de um artigo científico (título, título abreviado, nomes dos 

autores, afiliação, autor correspondente; resumo; introdução, métodos, 

resultados, discussão, conclusão, referências); 

- Conhecimentos gerais e específicos sobre a restrição de fluxo sanguíneo. 

Estudo De Aspectos Clínicos E 

Histopatológicos Em Lesões 

Periapicais 

Hellen Bandeira de 

Pontes Santos 

02 – Odontologia  Prova teórica: 

12/02/2020 às 13h30 

Entrevista: 

13/02/2020 às 13h30 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos do curso de Odontologia que já tenham integralizado o módulo de 

Bases Semiológicas da Odontologia. 

 

Conteúdo: 

- Lesões periapicais crônicas (granuloma periapical, cisto radicular, cisto 

residual): etiologia, características clínicas, radiográficas e histopatológicas. 

- Odontogênese: aspectos histológicos. 

- NEVILLE, B. W. et al. Patologia Oral e Maxilofacial. 4ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier; 2016. 

- SPERANDIO, Felipe F. Atlas de histopatologia oral básica. São Paulo: 

Santos, 2013. 

- WOO, Sook-Bin. Atlas de patologia oral. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

- KATCHBURIAN, Eduardo. Histologia e embriologia oral: texto, atlas, 

correlações clínicas. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 

Manejo produtivo e sanitário dos 

animais da Fazenda Escola Nova 

Esperança. 

Maiza Araújo 

Cordão 

04 – Medicina 

Veterinária 

01 – Agronomia  

Dia 11/02/2020 

Prova escrita às 09h. 

Entrevista às 13h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos que estão com o 3° período concluído de Medicina Veterinária e 

Agronomia. 

E disponibilidade de horário. 

 

Conteúdo: 

Discursiva sobre o tema: Manejo de animais de produção. 

NATIFRUTA: Um estudo da 

qualidade, compostos funcionais 

e propriedades antioxidantes de 

frutas nativas de ocorrência no 

Renato Lima Dantas 01 – Farmácia 

04 – Agronomia  
Prova: 

12/02/2020 às 14h. 

Entrevista: 

13/02/2020 às 14h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período. 

 



Estado da Paraíba Conteúdo: 

Dissertação acerca do tema "Qualidade e compostos funcionais presentes 

em frutas nativas" 

Produção de biodiesel a partir de 

óleo residual de fritura. 

Thyago Augusto 

Medeiros Lira 

01 – Farmácia 

02 – Agronomia  

01 – Medicina 

Veterinária 

Prova e Entrevista: 

14/02/2020 às 14h. 

Pré-requisitos: 

CRE acima de 7,0; 

Alunos a partir do 2º período. 

 

Conteúdo: 

Produção brasileira de biodiesel; 

Características gerais do biodiesel; 

Matéria-prima para obtenção de biodiesel; 

Uso do biodiesel no brasil. 

- ANP, 2019. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis. Produção de biocombustíveis/biodiesel. 

Link: http://www.anp.gov.br/producao-de-biocombustiveis/biodiesel 

- EMBRAPA, 2009. Embrapa Agroenergia: Embrapa Transferência de 

Tecnologia. BIODIESEL: inovação para sustentabilidade. 

Download: 
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ANEXO II 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________, declaro para fins de validação 

no processo seletivo do projeto de _____________________, intitulado 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________, 

vinculado ao PROICE em 20_____, dispor de _____h semanais para participar do projeto, na condição de 

extensionista ou auxiliar de pesquisa, nos dias divulgados no edital e programa de seleção, e de não ter 

vínculo com o Programa de Monitoria (PROMOM). Ademais, me comprometo a participar integralmente 

das atividades do cronograma, cumprindo carga horária superior a 75% da carga horária total prevista pelo 

projeto. 

 

 

 

João Pessoa, _____ de _____ de 20_____. 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

 

 


