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Seleção de alunos voluntários para participarem do projeto de extensão “Sentindo 

na Pele- viva a experiência de quão  tranquilo é ter deficiência”. 

 

Objetivo: 

Selecionar dez estudantes da Univasf matriculados nos cursos ministrados nos 

campi de Petrolina Centro, Ciências Agrárias e Juazeiro para participarem como 

voluntários do Projeto de Extensão “Sentindo na Pele- viva a experiência de quão 

tranquilo é ter deficiência”. 

 

Vigência do Projeto: 

Outubro de 2017 a setembro de 2018. 

 

Da seleção: 

 

 Estarão aptos a participar dessa seleção alunos devidamente matriculados nos 

cursos ministrados nos campi Petrolina Centro, Ciências Agrárias e Juazeiro, a partir do 

primeiro período e que não estejam participando de outros projetos institucionais. Os 

candidatos devem dispor de flexibilidade de  horário para atender as solicitações de 

realização do Sentindo na Pele.  

A participação nas atividades do Projeto conferirá aos estudantes voluntários 

certificação emitida pela Pró-Reitoria de Extensão. 

 

Da relevância do projeto:  

Esse projeto integra o corpo de ações do Núcleo de Práticas Sociais 

Inclusivas/GR e objetiva desmistificar a compreensão de deficiência enquanto algo 

trágico ou catastrófico. De modo lúdico e dinâmico o projeto promove a interação dos 

participantes com cadeiras de rodas, vendas e bengalas, conversas em Língua Brasileira 

de Sinais, a fim de mostrar que ser pessoa com deficiência é apenas uma forma diferente 

de estar no mundo. 
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ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 

Inscrições: 

As inscrições ocorrerão no período de 21/08 a 04/09/2017 e os estudantes 

deverão preencher o formulário através do link:  

https://drive.google.com/open?id=10DN4BeC1jhssujzkkqPFcsWBQcRNAlCAsZ1vSi4

vcgU 

Obs.: No ato da inscrição o candidato deverá preencher obrigatoriamente o campo 

carta de intenção. Essa deverá conter no máximo 400 caracteres.  

 

Análise de Carta de Intenção 

Serão considerados na carta de intenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a análise da carta de intenção os selecionados serão devidamente 

comunicados (através de e-mail pessoal) para que compareçam à entrevista.  

 

Entrevista individual 

Serão realizadas nos dias 11 e 12 de setembro de 2017 de 08:00 as 12:00 na 

sala do Núcleo de Praticas Sociais Inclusivas (NPSI), localizada no térreo da Reitoria 

(ao lado da PROAE).  

Para efeitos de classificação, serão avaliados os seguintes critérios durante a entrevista: 

Aspectos Pontuação 

Conhecimentos voltados à pessoa com deficiência ou 

convivência com essas. 
2,5 

Relevância desse projeto para a formação do estudante.  2,5 

Disponibilidade para cumprir os horários de solicitação 

para o projeto. 
2,5 

Clareza, objetividade e coerência apresentadas no texto. 2,5 
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 Competências e habilidades básicas para o desempenho das atividades do 

Projeto. 

 Conhecimento e exemplos vivenciados pelos candidatos no tocante à pessoa 

com deficiência. 

 Desenvoltura durante a entrevista e clareza de exposição. 

 

Do resultado da seleção: 

Cada etapa (Carta de Intenção e Entrevista) valerá até 10 pontos. O resultado da 

pontuação será obtido através da média aritmética das duas etapas. Serão selecionados 

os 10 primeiros colocados. O resultado será divulgado até o dia 15 de setembro de 

2017, por e-mail.  

 

CRONOGRAMA 

Inscrições 21/08 a 04/09/2017 

Análise da carta de intenção 05 a 08/09/2017 

Entrevistas individuais 11 e 12/09/2017 

Resultado da seleção 15/09/2017 

Início das atividades 18/09/2017 

 

 

Petrolina, 21 de agosto de 2017. 

 

Profa. Dra. Karla Daniele Luz  

Núcleo de Práticas Sociais Inclusivas 


