
 

 

 

EDITAL COPPEXI - Nº10/2022 DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PROJETO DE EXTENSÃO VOLUNTÁRIO – 2/2022 

 

  

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização – COPPEX 

das Faculdades Integradas Padrão- FIP GUANAMBI, no uso de suas atribuições legais, torna público 

o presente Edital para seleção de voluntários em participar do PROJETO DE EXTENSÃO 

VOLUNTÁRIO: LIBRAS E SAÚDE: COMUNICAÇÃO SEM BARREIRAS. 

 

1. DO PROJETO 

1.1 O projeto ‘Libras e Saúde: Comunicação Sem Barreiras’ foi pensado na perspectiva de 

melhorar a comunicação do profissional de saúde das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do 

município de Guanambi com o usuário surdo. Para isso, propõe atividades de orientação, 

conscientização e sensibilização sobre o tema aos profissionais de saúde, surdos e seus familiares, 

além do ensino da Libras para profissionais das UBSs. Tais atividades serão desenvolvidas por 

discentes do curso de medicina sob a coordenação da professora da disciplina Libras da IES: 

Danila Ramos Pereira Neri. 

 

1.2  As atividades do projeto serão realizadas nas UBS do município de Guanambi no 2/2022, 

podendo se estender para o 1/2023. 

 

2 DAS VAGAS 

2.1 Estão sendo disponibilizadas 10 vagas para alunos voluntários. 

 

3 DOS VOLUNTÁRIOS 

3.1 Os voluntários deverão: 

a) Estar regularmente matriculado em cursos ofertados pelas FIPGUANAMBI, nos semestres 

correspondentes ao período de vigência do Programa de Extensão;  

b) Estar em dia com as mensalidades escolares e demais departamentos das FIPGUANAMBI;  

c) Apresentar média geral igual ou maior que 70,0 (setenta);  

d)Ter disponibilidade para dedicar 3 horas semanais às atividades referentes ao cumprimento do Plano 

de Trabalho;  

f) Possuir currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes/CNPq; 



 

 

 

h) Realizar as atividades dispostas no Plano de Trabalho, a partir do início das atividades como 

voluntário;  

i) Comparecer às atividades propostas pela Coordenação de Extensão;  

j) Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho desenvolvido, por 

determinação do professor-orientador;  

k) Apresentar seu trabalho em algum evento interno ou externo às FIPGUANAMBI;  

l)Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição aluno das 

FIPGUANAMBI; 

m) Inserir, obrigatoriamente, o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos 

apresentados;  

n) Apresentar relatório parcial e final das atividades (com a assinatura do coordenador) e cópia do 

certificado de apresentação e/ou publicação do trabalho de extensão.  

3.2 O voluntário deverá ser substituído nos seguintes casos:  

a. Cancelamento ou trancamento de matrícula do acadêmico;  

b. Quando não estiver participando ativamente da execução do projeto. O professor 

Coordenador/orientador, deverá informar de imediato, a COPPEXII, assim que o acadêmico 

não estiver mais no projeto. 

 

4 CRITÉRIOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

1- Domínio básico da Libras. 

2- Ordem de inscrição. 

 

5 PROCESSO DE SELEÇÃO 

5.1 O processo de seleção ocorrerá da seguinte maneira:  

• Primeiro, será realizada uma entrevista com todos os inscritos para atestar o domínio básico da 

Libras. 

• Selecionados os voluntários com domínio básico da Libras em quantidade maior do que o 

número de vagas, verificar-se-á a ordem de inscrição. 

6 DAS INSCRIÇÕES 

6.1 As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail <coppexii@fip-gbi.edu.br>, até o dia 19/09/2022. 

Enviar no e-mail: 

a) Nome completo, período, e-mail institucional e nº de matrícula; 

b)  Anexar ao e-mail os seguintes documentos: 

mailto:coppexii@fip-gbi.edu.br


 

 

 

  

 

a) Link do Currículo Lattes atualizado (da plataforma Lattes/CNPq) do aluno voluntário;  

b) Apresentação da média geral;  

c) Comprovante de matrícula do aluno voluntário atualizado. 

 

7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta ou fora do prazo 

estabelecido neste Edital.  

7.2 Casos omissos e pedidos de esclarecimentos deverão ser reportados à coordenação da COPPEXII.  

7.3 As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

  

 

 

 

Vânia Torres 

Coordenadora COPPEXII das FIPGUANAMBI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


