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SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PROJETO DE EXTENSÃO 
EDITAL FATI, Nº 11, de 10 de fevereiro 2017  

 

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão vinculada à Direção 

Acadêmica da FACAPE e Coordenação de Extensão e Cultura da Universidade 

de Petrolina – UPE vinculada à Direção em parceria com a Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura do IF Sertão Pernambucano tornam público o Edital 

contendo as normas para seleção de discentes dos Cursos de Ciência da 

Computação, Gestão em TI, Ciências Contábeis, Direito e Administração e 

Serviço Social da FACAPE, como também discentes dos cursos de Saúde, 

Pedagogia e Letras da UPE, Campus Petrolina e alunos do curso de 

Licenciatura em Música do IF Sertão – Campus Petrolina para participação do 

Projeto de Extensão Faculdade da Terceira Idade - FATI. 

 

1 - DOS OBJETIVOS: 

1.1. Estimular participação em Projetos de Extensão; 

1.2. Regulamentar os procedimento e acompanhamento do Projeto de 
Extensão FATI . 

 

2- DA PARTICIPAÇÃO: 

       2.1 Para alunos do curso de Direito: 

Serão selecionados, inicialmente, seis discentes para desenvolver 

atividades no formato de Oficinas, Rodas de Conversas ou similar com 

os seguintes temas: Estatuto do idoso, Direito Previdenciário, Direito do 

Consumidor, entre outros. 



 

 

      2.2 Para alunos da FACAPE e outros 

Serão selecionados, inicialmente 10 discentes para desenvolver 

atividades relacionadas à Inclusão Digital. 

 

      2.3 Para alunos do curso de Administração/ Empreendedorismo e 

outros: 

Serão selecionados, inicialmente seis discentes para desenvolver 

atividades no formato de Oficinas, Rodas de diálogos ou similar com os 

seguintes temas: Conceito, origens e evolução; Os desafios do 

empreendedor; Incubadora e startup; Como constituir uma empresa; 

Perfil e características do empreendedor; Plano de negócio. 

 

      2.4 Para alunos dos cursos da FACAPE e UPE, com domínio em Inglês     

Básico e Conversação: 

Serão selecionados, inicialmente seis discentes para desenvolver                                      

atividades no formato de Oficinas, Rodas de diálogos ou similar com os 

seguintes temas: Inglês Básico,  Study of the linguistic structures of 

English language taking into account the basic knowledge necessary for 

the students to communicate in touristic environment e Inglês – 

Conversação, Practice of conversation about the domestic cotidian, 

travel, entertainment,  excursion,  and  to make buy and tourism.  

 

2.5 Para alunos dos cursos de saúde da UPE: 

Serão selecionados, inicialmente seis discentes para desenvolver                           

atividades no formato de Oficinas, Rodas de dialogo ou similar com os 

seguintes temas: violência e maus tratos, alimentação e dieta adequada, 

menopausa, climatério e andropausa, atividades físicas,exercícios de 

postura, doenças Crônicas. 

 

2.6 Para alunos dos cursos da FACAPE e UPE, com domínio em leitura e 

Escrita: 



Serão selecionados, inicialmente seis discentes para desenvolver                           

atividades no formato de Oficinas, Visitas, Rodas de dialogo ou similar 

com os seguintes temas: Noção de texto,narração e narrativas,descrição 

de contos e poemas, textualidade e coesão, coerência textual, polifonia 

e intertextualidade, crônica, conto e poema. 

 

 

2.7 Para alunos dos cursos da FACAPE e UPE, com domínio em 

Espanhol: 

         
  Serão selecionados, inicialmente seis discentes para desenvolver                           

atividades no formato de Oficinas, Visitas, Rodas de dialogo ou similar com os 

seguintes temas: Noções das estruturas linguísticas da língua Espanhola 

necessárias à comunicação no idioma. Conceitos culturais capazes de 

estabelecer a pluralidade da língua espanhola e suas particularidades. 

Trabalho com vocabulário. Introdução de conhecimentos básicos de fonética 

e fonologia.  

 

2.8 Para alunos de Música do IF Sertão Pernambucano e outros com domínio 

em música 

Serão selecionados, inicialmente 06 discentes para desenvolver atividades 

relacionadas à Música. 

 

3 - DA INSCRIÇÃO: 

         3.1 – 1 O período de inscrição para os cursos oferecidos será de 13 de  
fevereiro a 03 de março de 2017, no horário das 09h00min às 12hmin, nas 
dependências da  Coordenação de Extensão e Cultura da UPE e 15h00min às 
18h00min, nas dependências da Pós-graduação da FACAPE. 
             

3.2 - No ato da inscrição o discente deve apresentar: histórico escolar 

atualizado, xerox do documento de identidade e CPF.  

3.3 – Havendo necessidade haverá seleção por entrevista. 

 

4 - OS CANDIDATOS DEVEM PREENCHER OS SEGUINTES REQUISITOS: 

4.1 - Ser aluno regularmente matriculado; 

 4.2 - Frequentar o curso regularmente; 



 4.3 - Ter disponibilidade de carga horária semanal estipulada pelo 

coordenador do Projeto de Extensão, (3h semanais para o módulo de 

Inclusão Digital e 2 h para os demais módulos).  

 

6 - VIGÊNCIA DO PROJETO: fevereiro a dezembro de 2017. 

 

 

7 -CALENDÁRIO: 

 

EVENTO 

 

PRAZO 

LANÇAMENTO EDITAL 11/02/17 

INCRIÇÕES 13/02 a 03/03/17 

REUNIÃO GERAL  07/03/17 ÀS 18h, na Pós da FACAPE 

TREINAMENTO  

COM OS DISCENTES 

AULA INAUGURAL                               

06/03 a 23/03/17 

 

24/03/17, no Auditório da FACAPE 

 

8 – COORDENAÇÃO: Professora Ms. Thereza Christina da Cunha Lima Gama 

 

9 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Todos os alunos receberão certificados expedido pela 

Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; 

 Se a Coordenação do Projeto achar necessário, os discentes 

poderão passar por uma entrevista para finalizar a seleção. 

 Para os discentes essa atividade será contabilizada para horas de 

Atividades Complementares de extensão; 

 Mais informações: Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão. 

 

Petrolina-PE,10 de fevereiro de  2017. 

 

Prof. Dr. Carlos Gonçalves de Andrade Neto 

Coord. Pós-graduação, Pesquisa e Extensão da FACAPE 


