
APENDICE I - Seleção de planos de ação para compor o projeto de extensão  

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ  

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

Normas  para seleção de planos de ação para compor o projeto de extensão  

Esperando e aprendendo: Não foi tempo perdido  

2020/2021. 

 

O PROJETO: 

 

O projeto de extensão “Esperando e aprendendo: Não foi tempo perdido” contempla 

planos de ação que se proponham a desenvolver atividades nas salas de espera que compõe o 

complexo do Centro de Saúde Escola do Marco (CSE-Marco, CER III/UEAFTO, Maternar, 

Dermatologia, Ginecologia e Laboratórios).  

 

OBJETIVO GERAL 

            Promover o acolhimento dos usuários do Centro de Saúde Escola do Marco, de forma a 

transformar a sala de espera em um local de práticas educativas regulares 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover um ambiente acolhedor, de troca de vivências e fortalecer os vínculos entre 

usuários, servidores e a comunidade acadêmica; 

• Apresentar os serviços oferecidos e fluxo de funcionamento do CSE-Marco; 

• Ampliar o diálogo com a população, estabelecendo um espaço de interação e de 

multiplicação de informações junto aos usuários;  

• Estimular ações interprofissionais; 

• Estimular integração ensino-serviço-comunidade no Centro de Saúde Escola do Marco; 

 

Este projeto será realizado nas dependências do CSE-MARCO/CCBS/Campus II – UEPA 

em Belém do Pará, por grupos de trabalho formados por estudantes, professores e servidores 

técnicos do CSE-MARCO. 



Cada grupo de trabalho deverá apresentar à Coordenação de Ensino e Serviço do CSE-

MARCO um plano de ação para a sala de espera, conforme as seguintes regras: 

 

• Cada grupo deverá conter 4 alunos, sendo que pelo 1 de curso ou Centro diferentes, 

um professor coordenador e um coordenador adjunto, que, preferencialmente seja 

um técnico do CSE_MARCO; 

• Apresentar um plano de ação para as salas de espera do CSE-Marco para o período 

de 1 mês (podendo ser renovado conforme a solicitação dos coordenadores do 

plano), para ser desenvolvido duas vezes por semana, cumprindo uma carga horária 

semana de execução de 12h semanais (8h de execução e 4h de planejamento); 

• Investimentos específicos dos projetos serão por conta do proponente. O CSE-Marco 

se responsabiliza com o local, limpeza, energia e segurança, e data show (que deve 

ser solicitado com antecedência pelo grupo de trabalho); 

• Poderão participar professores e estudantes do CCNT, CCSE e CCBS; 

• Deverão estar inseridos nas temáticas:  

o Saúde da mulher e da criança 

o Saúde do homem 

o Apoio diagnóstico e terapêutico 

o Especialidades clínicas 

o Especialidades cirúrgicas;  

o Urgência e emergência na aps;  

o Atenção básica/saúde da família e comunidade 

o Saúde coletiva;  

o Saúde mental;  

o Saúde do trabalhador;  

o Saúde animal 

o Meio Ambiente 

o Educação 

o Tecnologia 

o Economia 

o Alimentos 

o Pedagogia 

Obs.: Demais áreas temáticas podem ser consideradas. 

 

Procedimentos para execução do projeto: 

• Este projeto receberá em fluxo contínuo as propostas de planos de ação por um 

período de 1 ano, podendo ser prorrogado e atualizado;  



• Será publicada uma chamada (Apêndice I) contendo as regras para a seleção de 

planos de ação na página da Coordenação de Ensino e Serviço do CSE-MARCO 

https://paginas.uepa.br/ces/; 

• As propostas serão selecionadas conforme os critérios de avaliação: 

o Adequação às áreas temáticas; 

o Composição da equipe; 

o Enfoque interprofissional e interdepartamental;  

o Relevância científica, cultural, pedagógica e social.  

• Coordenadores e discentes devem assinar o Termo de Compromisso (APENDICES 

III, IV e V) 

• Deverá ser entregue um relatório ao final (Apêndice VI) em até 15 dias após o término 

da execução do plano de ação; 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora deste Projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://paginas.uepa.br/ces/


APENDICE 2 – MODELO DE PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO 

 

 

MATRIZ DE INTERVENÇÃO 

 

TEMA/TITULO:  

 

 

Área Temática: 

 

Objetivo/meta:  

 

 

 

 

 

COORDENADOR: 

Estratégias para 

alcançar os 

objetivos/metas 

Atividades a serem 

desenvolvidas 

(detalhamento da 

execução) 

Recursos necessários para 

o desenvolvimento das 

atividades 

Resultados 

esperados 

Mecanismos e 

indicadores para avaliar 

o alcance dos 

resultados 

Resultado 

alcançado 

      



E-mail:________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________________________________________ 

Titulação Acadêmica:    (   )    Mestre       (   )   Doutor     (   )   Outro: _____________ 

Link para currículo lattes CNPq:____________________________________________________ 

 

COORDENADOR ADJUNTO: 

E-mail:________________________________________________ 

Telefone(s): ______________________________________________________ 

Titulação Acadêmica:    (   )    Mestre       (   )   Doutor     (   )   Outro: _____________ 

Link para currículo lattes CNPq:____________________________________________________ 

 

DISCENTES ENVOLVIDOS: 

Nome: __________________________________________________________ 

Telefone: (   ) _______________ 

E-mail:  ___________________________________________________________________ 

Curso de graduação: ___________________________________________________________________ 

 

Nome: __________________________________________________________ 

Telefone: (   ) _______________ 

E-mail:  ___________________________________________________________________ 

Curso de graduação: ___________________________________________________________________ 

 

Nome: __________________________________________________________ 

Telefone: (   ) _______________ 

E-mail:  ___________________________________________________________________ 



Curso de graduação: ___________________________________________________________________ 

 

Nome: __________________________________________________________ 

Telefone: (   ) _______________ 

E-mail:  ___________________________________________________________________ 

Curso de graduação: ___________________________________________________________________ 

 

 

 



APÊNDICE III – Termo de compromisso coordenador 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR PROPONENTE  

 

Declaro, para fins de direito, que assumo o compromisso de orientar os estudantes que 

compõe o grupo de execução do plano de ação:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ no projeto “esperando e aprendendo: não foi tempo 

perdido”. 

Declaro ainda, ser conhecedor dos compromissos assim instituídos pelo Projeto, assumindo 

todas as responsabilidades pelas informações aqui prestadas. 

 

(   ) Li e concordo com as normas contidas. 

 

 

DATA: _____/_____/______ 

 

 

ASSINATURA DO COORDENADOR PROPONENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE IV - – Termo de compromisso coordenador adjunto 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO COORDENADOR ADJUNTO  

 

Declaro, para fins de direito, que assumo o compromisso de orientar os estudantes que 

compõe o grupo de execução do plano de ação:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________ no projeto “esperando e aprendendo: não foi tempo 

perdido”. 

Declaro ainda, ser conhecedor dos compromissos assim instituídos pelo Projeto, assumindo 

todas as responsabilidades pelas informações aqui prestadas. 

 

(   ) Li e concordo com as normas contidas. 

 

 

DATA: _____/_____/______ 

 

 

ASSINATURA DO COORDENADOR ADJUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE V - TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE 

 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO DISCENTE 

 

Declaro, para fins de direito, que assumo o compromisso de dedicar-me às atividades do 

plano de ação: 

______________________________________________________________________________

____ no projeto “esperando e aprendendo: não foi tempo perdido”. 

Declaro ainda, estar ciente dos compromissos estabelecidos, assumindo todas as 

responsabilidades pelas informações aqui prestadas. 

 

(  ) Li e concordo com as normas contidas no Projeto 

 

 

DATA: ____/____/_____ 

 

 

 

__________________________________ 

ASSINATURA DO DISCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APENDICE VI - RELATÓRIO 

 

 

Relatório de Execução – Atividades Resultados 

 

 

1. Dados de identificação: 

 

Título:  

 

Coordenador(a):  

 

Participantes: 

Ordem Nome CPF 
Função / 

Vínculo 

Período e 

Horário 

     

     

     

 

Local de Execução (Cidade/UF):  

 

Período de Execução: 

Ordem Nome (Completo) Atividade Local 

Mês, ano e 

horário das 

atividades. 

(Obrigatório) 

 

Público-alvo:  

 

Qtd público-alvo:  

 

Carga horária total da ação por mês e ano e horário:  

 

Justificativa da carga horária:  

 



Parcerias interinstitucionais envolvidas: 

Nome Sigla 
Tipo de 

Instituição 
Participação 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

XXXX XXXX XXXX XXXX 



 

2. Introdução (até 500 palavras): 

 

3. Objetivos: 

 

Tipo Descrição Atendido 

   

   

   

   

 

4. Método (até 500 palavras): 

 

5. Resultados obtidos (até 500 palavras): 

 

6. Dificuldades Encontradas (até 500 palavras): 

 

7. Conclusão e Perspectivas (até 500 palavras): 

 

 

 



 

8. Anexos / Apêndices –  

 

*FOTOS 

*FREQUENCIA DOS USUÁRIOS 

* IMAGENS DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 

 


