
                                                                                                                                    

 

PROJETO INSTITUCIONAL 
UniEVANGÉLICA CIDADÃ ITINERANTE – BELA VISTA DE GOIÁS 

XXIV – Projeto Uma Semana Pra Jesus  - 5ª Região 

III Projeto Uma Semana Pra Jesus  - 8ª Região – 2019 

CHAMAMENTO  

  

         Convidamos os acadêmicos da UniEVANGÉLICA para  participarem voluntariamente do 
PROJETO INSTITUCIONAL - UniEVANGÉLICA CIDADÃ ITINERANTE –III Projeto Uma Semana Pra 
Jesus  - 8ª Região – 2019- BELA VISTA DE GOIÁS. Serão ofertadas bolsas de extensão pela Instituição 
aos selecionados. O benefício contempla: transporte, alimentação (no local das atividades) e alojamento 
(masculino e feminino) durante a semana. Cada participante é responsável por levar toda sua roupa de 
banho e cama.  
 

1. O PROJETO 

 

          O PROJETO INSTITUCIONAL - UniEVANGÉLICA CIDADÃ ITINERANTE –III Projeto Uma Semana 
Pra Jesus  - 8ª Região – 2019 - BELA VISTA DE GOIÁS (*saindo de Anápolis no dia 06/07 às 06h – 
chegando em Anápolis no dia  12/07/19, às 17h) é resultado da parceria entre a UniEVANGÉLICA com as 
Igrejas Metodistas da 8ª Região Eclesiástica - Federação das Sociedades Metodistas de Homens, Mulheres, 
Jovens e Juvenis. 
 

Histórico do Projeto UMA SEMANA PRA JESUS - Igreja Metodista 
              

                   A Igreja Metodista, organização religiosa legalmente instituída no Brasil no ano de 1886, tem 

realizado um projeto de cunho evangelístico e social, denominado Projeto Missionário Uma Semana 

Pra Jesus, em cidades nos Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins. 

                  O projeto nasceu no ano de 1996 com uma visão dos dirigentes das Federações das 

Sociedades Metodistas de Homens e de Mulheres da 5ª Região Eclesiástica, com o objetivo de cumprir a 

missão precípua da Igreja, que “... acontece quando a Igreja sai de si mesma, envolve-se com a 

comunidade e se torna instrumento da novidade do Reino de Deus, à luz do conhecimento da Palavra de 

Deus, em confronto com a realidade, discernindo os sinais do tempo presente, a Igreja trabalha, 

assumindo os dramas e esperança do nosso povo” (CÂNONES DA IGREJA METODISTA, CÂNONES). 

                Na visão de que a Igreja deve sair de dentro das quatro paredes do templo, o projeto 

missionário busca atender integralmente o ser humano com diversas atividades desenvolvidas pelos 

voluntários missionários nas áreas de saúde, ação social, evangelismo e construção civil durante uma 

semana no mês de julho, quando o povo metodista coloca em prática seu principal lema: “Igreja 

Metodista, Comunidade Missionária a Serviço do Povo”. 

                Na execução do projeto é fundamental a participação do poder público, dado sua amplitude, em 

que a Prefeitura Municipal trabalha em parceria com a cessão dos espaços públicos das escolas e 

ginásio de esportes, bem como a participação da UniEVANGÉLICA com recursos acadêmicos e 

profissionais habilitados para as atividades nas áreas da saúde. 

               A participação de instituições privadas, empresários, cidadãos e cidadãs com doações de bens 

e/ou recursos financeiros contribuem significativamente no sucesso do evento como um todo que, de 

forma simples e ousada, procura resgatar a dignidade de cidadãos e cidadãs carentes na cidade de 

BELA VISTA DE GOIÁS. 

Mais informações: http://www.umasemanaprajesus.com.br/  

 
O apoio da UniEVANGÉLICA ao III Projeto Uma Semana Pra Jesus  - 8ª Região – 2019 – BELA VISTA 

DE GOIÁS  



                                                                                                                                      

 

 

 

 
2 

A UniEVANGÉLICA, com uma proposta acadêmica de extensão nas áreas de saúde/educação, 

apoiará a Igreja Metodista no III Projeto Uma Semana Pra Jesus  - 8ª Região – 2019 - BELA VISTA DE 

GOIÁS,   desenvolvendo as ações de: atendimentos de enfermagem; atendimentos farmacêuticos; 

atendimentos fisioterapêuticos; atendimentos odontológicos; atendimentos médicos; atendimentos 

psicológicos; curso de multiplicadores para a prevenção ao uso indevido de álcool e outras drogas e oficinas 

de escovação.  

 
2. DAS INSCRIÇÕES DOS INTERESSADOS:  
 

2.1 Período: 
   03 a 07/06/2019 - 09 às 11h; 14h às 16h  – Secretaria da Coordenação Geral de Extensão – PROPPE. 
 
2.2 O Formulário de Inscrição (Anexo I), Questionário de Saúde (Anexo II), Termo de Compromisso (Anexo 

III), deverão ser preenchidos , assinados e entregues na Secretaria da Coordenação Geral de Extensão – 
a Ivani Alexandre, juntamente com as Xerox de:  

    
   1) Cartão de Vacinação;  
   2) R.G. e CPF ou CNH 
   3) Histórico Escolar (imprimir via Lyceum). 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO 
 

3.1 Poderão se inscrever os acadêmicos devidamente matriculados e que atendam os seguintes requisitos: 

a) Ter bom desempenho acadêmico geral; 

b) Ter bom desempenho acadêmico em disciplinas específicas; 

c) Ter espírito de equipe e facilidade de relacionamento com o público; 

d) Ter espírito de equipe e facilidade de relacionamento com os colegas e professores; 

e) Ter espírito de liderança, iniciativa e criatividade; 

f) Ter boa saúde geral (clínica, odontológica e psicológica); 

g) Estar com a carteira de vacinação em dia (atenção para febre amarela); 

h) Ter aptidão e capacidade para a realização das ações a serem realizadas; 

i) Ter experiência em atividades de extensão. 

 
4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 

4.1 Os acadêmicos serão selecionados pelos professores designados pela Coordenação Geral de Extensão - 

PROPPE, mediante análise da documentação solicitada e dos critérios estabelecidos no item 3.1. Os 

alunos aptos nessa etapa (nota igual ou superior a 4,0) terão os seus nomes divulgados no site 

Institucional, fixados no mural da recepção PROPPE, no dia 11/06 /2019 às 12h.  
 

4.2 A prova / entrevista dos pré-selecionados – período de 12 a 21/06/2019. 

 

4.3 A equipe será multidisciplinar, formada por acadêmicos de cursos distintos, de acordo com a necessidade 

da viagem. Seguem as vagas e pré-requisitos: 

        4.3.1. Curso de Enfermagem –04 vagas: acadêmicos do 6º P ao 8º P. 

 4.3.2. Curso de Farmácia –04 vagas: acadêmicos do 5º P ao 7º P. 

 4.3.3. Curso de Fisioterapia –06 vagas: acadêmicos do 5º ao 7º P. 

 4.3.4. Curso de Medicina –06 vagas: acadêmicos do 7º P e 8º P. 

 4.3.5. Curso de Odontologia –12 vagas: acadêmicos do 7º P ao 9º P. 

 4.3.6. Curso de Psicologia – 04 vagas: acadêmicos do 9º P e 10ºP.  
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4.4 Dos pesos: Avaliação do Histórico Escolar e dos Itens 3. - PESO 5;    Entrevista/Prova - PESO 5. 

4.5 O resultado final da seleção será divulgado pela PROPPE, no site Institucional e fixado no mural da 
recepção da PROPPE no dia 21/06/2019, até às 12h.  

     No dia 25/06/19, às 17h, na sala de reuniões da Reitoria, haverá uma reunião com todos os 

selecionados e o não   comparecimento implicará no desligamento automático do Projeto. 
 

4.6 Em função de alterações climáticas, instalações físicas, disponibilidade de equipamentos e materiais, e, 

por outros motivos aqui não descritos, a Coordenação de Extensão -PROPPE, poderá a qualquer momento 

alterar o quantitativo dos participantes, podendo incluir ou excluir vagas. 

 

4.7 Serão atividades dos acadêmicos selecionados: participação em treinamentos e preparação para a 

execução da proposta; participação do projeto na cidade alvo conforme calendário; participação em reuniões ( 

antes, durante e após o Projeto); elaboração do relatório final/ pesquisa e participação/submissão de 

trabalhos na XI Exposição de Ações Extensionistas da UniEVANGÉLICA. 

 
INSCRIÇÕES    03 a 07/06/2019 - 09 às 11h; 14h às 16h  – Secretaria da 

Coordenação de Extensão – PROPPE. 
 

 

DIVULGAÇÃO: ACADÊMICOS APTOS A 

PARTICIPAREM DA PROVA E/OU 

ENTREVISTA 

 

11/06 /2019 às 12h (Mural da PROPPE / SITE). 

 

PROVA/ENTREVISTA 

Enfermagem- 19/06:  Entrevista – 19h:30  Sala da Coordenação 
de Estágio do curso de Enfermagem 

 
Farmácia -  12/06:  Prova e Entrevista – 16h  Sala 104 F 
 
Fisioterapia - 14/06: Entrevista – 08h Procurar   secretaria do 

curso de Fisioterapia. 

                                              
Medicina - 21/06: Entrevista – 11h Sala 303E 

 

Odontologia - 14/06: Prova e Entrevista – horário 17h -  Sala da 

Coordenação de Extensão do curso de Odontologia. 

 

Psicologia -  12/06 - Entrevista – horário 8h - Secretaria do 

curso de Psicologia. Obs: será considerado o desempenho dos 

acadêmicos de Psicologia no campo de estágio supervisionado. 

RESULTADO FINAL 21/06/2019 às 16h (Mural da PROPPE / SITE) 

 

REUNIÕES COM OS ACADÊMICOS 

SELECIONADOS E DOCENTES 

PARTICIPANTES 

25/06/19 às 17h, na sala de reuniões da Reitoria. 

 

5. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Maiores informações sobre o Projeto visite o site da UniEVANGÉLICA. 

       *Por questões climáticas /por alterações de rota terrestre/ defeitos no ônibus, a data de chegada/horário em Anápolis 

poderá ser adiada ou postergada. 

    

 

Prof. Me. Fábio Fernandes Rodrigues     Prof. Dr. Sandro Dutra e Silva 
Coordenador de Extensão e Ação Comunitária               Pró-Reitor de Pós-Graduação, Pesquisa, 

                                                                                                                      Extensão e Ação Comunitária 
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