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PROCESSO SELETIVO PARA MONITORES E MEMBROS DO PROJETO DE

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA COMUNIDADE SEM DOR
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A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde

de  Alagoas,  UNCISAL,  em parceria  com a  Liga  Acadêmica  de  Estudos  da  Dor

(LAED), tornam pública, pelo presente edital, a realização do processo seletivo para

o  Projeto  de  Extensão  Universitária  Comunidade  Sem  Dor,  sob  orientação  e

coordenação  do  Prof. Dr.  Geraldo  Magella  Teixeira,  docente  da  UNCISAL,

observando-se os seguintes aspectos estabelecidos neste edital:

1. DA FINALIDADE

O Projeto  de  Extensão Comunitária  Comunidade  Sem Dor,  pertencente  a

Universidade  Estadual  de  Ciências  da  Saúde  de  Alagoas  (UNCISAL),  tem  por

finalidade capacitar alunos dos cursos da área da saúde, das Instituições de Ensino

Superior (IES) de Alagoas, acerca da temática da prevenção da dor, em parceria

com a LAED, dentro dos ambientes comunitários.

2. RESUMO DO PROJETO

Conforme  a  Sociedade  Brasileira  de  Estudos  da  Dor  (SBED),  a  dor  é

multidimensional  podendo  estar  relacionada  com  aspectos  físicos  e  emocionais.

Nesse viés, há a necessidade de se identificar, no paciente, a dor e eliminá-la ou

neutralizá-la, mantendo, assim, a qualidade de vida dos pacientes em tratamento. 



Com o objetivo de prevenir e orientar acerda a “dor”, o Projeto de Extensão

Universitária Comunidade Sem Dor, busca firmar parceria com as comunidades ao

redor  da  Universidade  Estadual  de  Ciências  da  Saúde  de  Alagoas,  a  partir  de

abordagens educativas sobre o tema. O assunto é importante visto que tal condição

afeta todas as pessoas, podendo se manifestar em algum estágio da vida. 

Os membros, monitores e coordenadores serão capacitados a desenvolver

ações teóricas,  palestras,  guias para manejo da dor e  educação em saúde com

ênfase na dor. Sendo assim, o projeto contará com atividades mensais, semestrais,

e anuais, com a presença de todos os componentes do Projeto Comunidade Sem

Dor com o intuito maior de informar socialmente a população.

O projeto produzirá,  mensalmente,  um vídeo;  semestralmente,  um recurso

educativo em saúde; e, anualmente, um evento, que visam informar de forma prática

e simples  sobre  dor  e  sua  prevenção,  trabalhadas ao longo do  ano  durante  as

atividades do projeto.  Dessa forma,  atingindo o seu objetivo  maior,  com o valor

social de prevenção e informação sobre a questão da dor.

3. DAS VAGAS

Serão conferidas:

MEMBROS

QUANTIDADE DE

VAGAS UNCISAL

QUANTIDADE DE

VAGAS OUTRAS IES

25 5

São candidatos às vagas alunos devidamente matriculados em Instituições de

Ensino Superior de Alagoas em cursos da área da saúde.

4. LOCAIS DE ATUAÇÃO

Os integrantes selecionados neste edital atuarão em:



a. Parceria com a Liga Acadêmica de Estudos da Dor - LAED: 

Em atividades educativas a respeito do assunto “dor”.

b. Comunidades: 

Conscientizando a população sobre o assunto “dor”.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES

a. Membros devem:

- Realizar atividades educativas mensais, junto com a comunidade;

- Participar das reuniões de capacitação, às primeiras quartas-feiras de cada

mês, durante todo o ciclo;

- Um evento anual sobre dor;

- Uma cartilha sobre dor semestralmente;

- Produzir 01 vídeo anualmente ao fim de cada ciclo do projeto;

- Responder 01 questionário ao fim de cada reunião mensal de capacitação;

Carga horária de participação: 200 horas.

6. DAS INSCRIÇÕES

Os  candidatos  que  desejam  participar  do  processo  seletivo  do  Projeto  de

Extensão Universitária Comunidade Sem Dor deverão participar  obrigatoriamente

do  IV  Jornada  Alagoana  de  Dor  (JAD)  da  Liga  Acadêmica  de  Estudos  da  Dor

(LAED), que ocorrerá no dia 13 de setembro de 2021, às 18 horas. O link para o

comparecimento ao curso introdutório será enviado ao e-mail do participante. O não

comparecimento acarreta eliminação no processo seletivo.

A  inscrição  deverá  ser  feita  pelo  link  https://forms.gle/s3mnJXLM1kUS9eMo6,

entre os dias 18 de agosto e 10 de setembro de 2021. Ao ser feita a inscrição, o

candidato deverá clicar no item “Projeto de Extensão Comunidade Sem Dor” para

concorrer as vagas da referida proposta.

7. DAS PROVAS



As provas ocorrerão na modalidade remota, no dia 14 de setembro de 2021 às

18 horas através de link enviado ao e-mail do participante da VI JAD. 

O candidato que deseja participar do Projeto de Extensão Comunidade Sem Dor

deverá responder a Carta de Intenção (questão subjetiva, aberta). 

Serão acrescidos 02 (dois) pontos aos candidatos do Comunidade sem Dor caso

ele seja aprovado na seleção da LAED.

A equipe  NÃO se  responsabiliza  caso o  candidato  apresente  dificuldades na

conexão de internet e não conclua a Carta de Intenção ou a prova objetiva, sendo

assim desclassificado.

8. DA APROVAÇÃO

A aprovação  será  indicada  após  a  análise  dos itens  mencionados durante  a

inscrição e:

a. Critérios de classificação:

- Ter participado da VI JAD; 

- Ter boa avaliação na Carta de Intenção;

- Ter disponibilidade de horário compatível com as atividades do projeto.

b. Critérios de eliminação

- Não envio da Carta de Intenção; 

- Indisponibilidade  de  horário  compatível  com  as  atividades  do  Projeto

Comunidade sem Dor; 

- Não ter participado da VI JAD da LAED.

c. Critérios de desempate: 

- Ser membro da LAED; 

- Melhor desempenho na prova objetiva da LAED.

9. RESULTADO FINAL

O  resultado  final  será  divulgado  no  Instagram  do  projeto

(@projetocomunidadesemdor) no dia 19 de setembro de 2021.

Atenciosamente, 



Prof. Dr. Geraldo Magella Teixeira

Coordenador Docente do Projeto de Extensão Universitária Comunidade Sem Dor


