
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-

BRASILEIRA (UNILAB) 
 
 

Edital “Ações educativas sobre zoonoses, controle das populações de 
animais e posse responsável na comunidade universitária da UNILAB” 

01/2016 – Seleção de Multiplicadores  

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira 

(UNILAB), por meio do projeto “Ações educativas sobre zoonoses, controle das 

populações de animais e posse responsável na comunidade universitária da 

UNILAB”, aprovado pelo edital Pibeac 2016/2017, da Pró-Reitoria de Extensão, 

Arte e Cultura, torna pública a abertura de inscrições, no período de 23 à 30 de 

setembro de 2016, para seleção de discentes e servidores (Docentes e 

Técnicos Administrativos) da UNILAB do Ceará (Redenção e Acarape) para 

atuarem como Multiplicadores.  

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O projeto “Ações educativas sobre zoonoses, controle das populações de 

animais e posse responsável na comunidade universitária da UNILAB” 

realizará uma agenda múltipla de atividades temáticas do projeto, incluindo 

eventos e prestação de serviço, no intuito de informar e conscientizar 

diretamente a população acadêmica e promover  uma interface com a 

comunidade externa. Para tal, será necessária a seleção  de voluntários, no 

sentido de amplificar o potencial de atuação da equipe e envolver agentes da 

comunidade universitária no processo de estruturação das atividades de 

extensão.  

DO OBJETO 

A seleção de que trata este Edital tem como objetivo o preenchimento de 30 

(trinta) vagas para Multiplicador Voluntário de  ações educativas sobre 



zoonoses, controle das populações de animais e posse responsável na 

comunidade universitária da UNILAB, no período de outubro de 2016 a julho de 

2017. 

DOS REQUISITOS PARA OS CANDIDATOS 

Simpatizar com a temática do projeto;Ser ágil e ter disposição para o trabalho 
em equipe; 

Ser cordial com os colegas e com os participantes do evento; 

Saber lidar com o público em geral; 

Ter disponibilidade de tempo para participar do curso de formação de 
multiplicador (20h/módulo), a ser realizado no período de outubro a novembro 
de 2016, conforme item Das Atividades; 

Ter disponibilidade de tempo para participar das diferentes ações do projeto; 

Ter  facilidade de comunicação e relacionamento interpessoal. 

DAS ATIVIDADES 

Os multiplicadores participarão de um curso de formação, a ser realizado no 
período de outubro a novembro de 2016, dividido em quatro módulos: 1 – 
Processos Pedagógicos em Extensão,; 2 – Posse Responsável e Bem-Estar 
Animal; 3 – Controle de Populações Animais; 4 – Zoonoses e Sanidade Animal. 

Os multiplicadores desenvolverão as atividades relacionadas à temática do 
projeto de extensão no período de janeiro a julho de 2017. 

Os multiplicadores exercerão suas tarefas, conforme orientações da equipe de 
execução do projeto e do planejamento, a ser desenvolvido conjuntamente,  
durante o processo de formação. 

DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão feitas exclusivamente online, no período compreendido 
entre os dias 23/09/2016 até 30/09/2016, por meio  do encaminhamento de 
mensagem para o e-mail animalunilab@unilab.com, contendo, em  anexo, os 
seguintes documentos:  

a) Formulário de inscrição, devidamente preenchido e assinado pelo candidato 
(Anexo 1);  

b) Link do Currículo Lattes atualizado na base do CNPq; 

 



DOS BENEFÍCIOS 

Os multiplicadores receberão certificação de todas as atividades de 
capacitação (como ouvinte dos cursos) e de execução das ações (como equipe 
executora).  

A capacitação dos multiplicadores  visa, de forma direta e indireta, promover 
mudanças atitudinais na comunidade acadêmica, bem como na sociedade em 
que esta se encontra inserida, no que diz respeito ao controle e prevenção de 
zoonoses e posse responsável.  

A atuação dos multiplicadores e da equipe do projeto visa a construção de uma 
experiência de aprendizagem ativa, construtiva e compartilhada, favorecida 
pelo intercâmbio de experiências e de conhecimentos entre variados atores, 
incluindo profissionais de saúde (enfermeiros, médicos, médicos veterinários, 
agentes de saúde/endemias), políticos, sociedade civil e comunidade 
acadêmica, possibilitando o estudo e intervenções numa determinada realidade 
social, em busca de soluções práticas, mediadas pelo desenvolvimento de 
habilidades no âmbito da saúde pública, bem como o desenvolvimento de 
atitudes críticas e reflexivas. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

A inscrição do candidato implicará o conhecimento das normas e condições 
estabelecidas neste Edital e sua tácita aceitação, em relação às quais não 
poderá alegar desconhecimento. 

Os casos omissos a este Edital serão analisados e deliberados pela 
Coordenação do projeto.  

 

CRONOGRAMA: 

DATAS ETAPAS 

23/09/2016: Publicação do edital 

19 a 30/09/2016: Inscrição dos candidatos 

03/10/2016: Análise documental  

04/10/2016: Divulgação do resultado da seleção de Multiplicadores 

05/10 e 

30/11/2016: Capacitação  

01/12 a  Planejamento das Ações 



31/12/2016 

02/01 a 

30/07/2017 Execução das ações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO DE 
MULTIPLICADORES   

EDITAL N° 001/2016/UNILAB N° de Inscrição:  

Nome Completo:  



Setor/Campus:  

Curso:  Matrícula ou Siape: 

Cargo/Função:  Escolaridade:  

RG:  Órgão Exp:  CPF:  

Nacionalidade:  Naturalidade:  Data Nasc: / /  

Endereço:  

Bairro:  CEP:  Cidade/UF  

Fone:  E-mail:  

O que te motiva a participar do Projeto “Ações educativas sobre zoonoses, 
controle das populações de animais e posse responsável na comunidade 
universitária da UNILAB” ? 

 

 

 

 

 

 

, _____de  de 2016  Assinatura do Candidato:  

 


