
 

CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS 

ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO – EESAP 

 

EDITAL 11/2022 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROJETO DE ATENÇÃO PREVENTIVA 

E EDUCATIVA EM SAÚDE DO IDOSO: PREVENÇÃO DE DOENÇAS  

RÔNICAS NÃO-TRANSMISSÍVEIS E INFECTOCONTAGIOSAS 

 

A Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano – EESAP, por meio de sua 

Diretoria Acadêmica, comunica aos interessados que se encontra aberto o prazo de 

inscrições para integrar o PROJETO DE ATENÇÃO PREVENTIVA E EDUCATIVA 

EM SAÚDE DO IDOSO: PREVENÇÃO DE DOENÇAS CRÔNICAS NÃO-

TRANSMISSÍVEIS E INFECTOCONTAGIOSAS, conforme orientações e regras 

constantes no presente edital. 

 

1.  DOS OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto de extensão será realizar atividades educativas em saúde e 

assistência de enfermagem, visando a melhora e manutenção da saúde do idoso, 

estendendo-se também aos seus cuidadores. O presente projeto de extensão oferecerá 

gratuitamente aos idosos cadastrados no Centro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) e Unidades Básicas de Saúde da Família na cidade de Guarabira-PB atividades 

pontuais quinzenais de caráter educativo e assistencial, incluindo: informações sobre 

promoção e prevenção à saúde dos idosos, informações para cuidadores de idosos, 

assistência de enfermagem visando o bem-estar e cuidados relativos à pessoa idosa. 

 

2.  DA EQUIPE COORDENADORA 

 

2.1 Do coordenador 

 Ana Emília de Souza Cassiano 

 http://lattes.cnpq.br/9880289645281000 

2.2  Do professor colaborador 

 Genisson Costa Gerônimo 

http://lattes.cnpq.br/9880289645281000


 

 http://lattes.cnpq.br/4196410941992083 

2.3 Do aluno colaborador 

 Samuel Guedes de Souza Araújo  

 http://lattes.cnpq.br/6709723721126137 

 

3.  DAS VAGAS 

Serão selecionados até 06 (seis) graduandos do Curso de Bacharelado em 

Enfermagem, podendo este número ser ampliado, conforme avaliação da coordenação do 

projeto. 

 

4.  DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 Estar regularmente matriculado na instituição de ensino superior (IES); 

 Dispor de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais para desenvolver atividades de 

pesquisa e extensão. 

 Desejável ter cursado as disciplinas: METODOLOGIA CIENTÍFICA E 

SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I (requisito obrigatório). 

 

5.  DAS INSCRIÇÕES 

5.1. Acesso ao Edital de seleção;  

As inscrições para o Projeto de Extensão estarão disponíveis entre 31 de outubro 

de 2022 até 03 de novembro de 2022 e deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio 

do endereço eletrônico prof.anaemiliacassiano@gmail.com;   

Devendo conter os seguintes itens anexados: 

5.1.1 Carta de Apresentação a ser enviada para o e-mail da coordenadora 

(prof.anaemiliacassiano@gmail.com), com no máximo de 250 palavras, justificando o 

interesse no Projeto; 

5.1.2 Entrevista: A coordenadora do projeto de extensão agendará entrevista com os 

candidatos pré-selecionados;  

 

 

 

6.  DO CRONOGRAMA 

O processo seletivo contará com o seguinte cronograma: 

http://lattes.cnpq.br/4196410941992083
http://lattes.cnpq.br/6709723721126137


 

Lançamento do edital 31/10/2022 

Período de Inscrição 31/10/2022 a 

03/11/2022 

Etapa 01 - Homologação das Inscrições 04/11/2022 

Resultado da Etapa 02 – Avaliação da Carta de 

Apresentação 

05/11/2022 

Etapa 04 - Resultado Final. 07/11/2022 

 

7. Todas as protelações dos recursos devem ser encaminhadas, exclusivamente, por 

meio do endereço eletrônico coord.enfermagem@eesap.edu.br. 

 

8. DA METODOLOGIA DE ESTUDO 

O Projeto é formado por um grupo interdisciplinar de professores e alunos cujo 

interesse em comum é proporcionar promoção da saúde e prevenção de doenças na 

população idosa. Todas as atividades serão desenvolvidas pelos alunos da graduação de 

Enfermagem da EESAP, sendo coordenadas e supervisionadas pela Profa. Ana Emília de 

Souza Cassiano, tendo também a supervisão do Prof. Genisson Costa Gerônimo, ambos 

da EESAP. As intervenções do presente projeto serão descritas com maiores detalhes 

abaixo: 

8.1  Palestras de 30 minutos acerca das patologias mais comuns dos grupos supracitados 

(DCNTs e Infectocontagiosas), todos os membros presentes deverão participar da 

discussão apresentando críticas e sugestões, assim como considerações sobre o tema e a 

leitura indicada 

8.2  Realização de antropometria, aferição de pressão arterial, glicemia capilar e saturação 

de O² com registro em documento individual. 

8.3  Utilização dos instrumentos de avaliação da Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa do 

Ministério da Saúde. 

8.4  Realização de técnicas participativas no formato de dinâmicas voltadas para a 

população idosa utilizando a referência bibliográfica (Re)Vista Diversidade: Dinâmicas 

de grupo aplicadas à pessoa idosa. 

8.5  Capacitação de cuidadores para a assistência da pessoa idosa. 



 

8.6 O Projeto direcionará os seus membros para publicações científicas em periódicos da 

área para valorização do trabalho desenvolvido na instituição 

 

9.  DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

9.1 Não serão admitidos participantes ouvintes neste grupo.  

9.2 Terão direito a certificado de atividades de pesquisa aqueles que cumprirem as 

exigências de participação mínima. 

 9.3 A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos e pesquisa disponíveis 

para as atividades vinculadas ao grupo.  

9.4 Mediante a necessidade a coordenação poderá convocar novos candidatos aprovados 

de acordo com a lista de classificação do resultado final do processo seletivo. 

9.5 Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão resolvidas 

pela coordenação do Projeto. 

9.6 O Projeto terá vigência de um semestre letivo, podendo este ser prorrogado por até 

mais um período letivo.  

9.7 Casos omissos serão analisados a parte pela comissão de seleção. 

 

Guarabira, 01 de novembro de 2022. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

EMÍLIA FERNANDES PIMENTA 

DIRETORA ACADÊMICA 

 

 

JEANY KARLA CAVALCANTE SILVA 

COODENADORA DE CURSO 

 

 

 

ANA EMÍLIA DE SOUZA CASSIANO  

COORDENADORA DO PROJETO 

 

 

 

GENISSON COSTA GERÔNIMO 

COORDENADOR DO PROJETO 

 



 

ANEXO I 

 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO E CARTA DE 

APRESENTAÇÃO 

 

Nome Completo: 

Matrícula:  CPF:  

Curso Matriculado: 

Período em Curso:  Contato:  

E-mail: 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Esta carta deve conter no mínimo 200 e no máximo 250 palavras, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5. Fale sobre você como um potencial 

pesquisador e demonstre suas intenções para formar parte da equipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


