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EDITAL INTEGRÁI Nº 01 /2022 – SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OFICINAS PARA O INTEGRAÍ 

 

O Centro de Educação a Distância e o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar da 

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, tornam pública a abertura de 

inscrições para discentes do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Hospitalar (Convênio 

UAB/Maceió) interessados em oferecer oficinas de caráter profissionalizante sobre temas relacionados 

à sua formação acadêmica e profissional, de forma voluntária e sem remuneração, durante a 

programação do Integraí 2022.2, que se realizará no dia 12 de novembro de 2022, no formato 

presencial, conforme as disposições estabelecidas neste Edital.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 As oficinas destinam-se aos estudantes e profissionais que atuam no Curso de Gestão Hospitalar 

vinculados ao CED/UNCISAL. 

1.1.1 A inscrição de proposta de oficina implica compromisso tácito, por parte do candidato a instrutor, 

de aceitar as normas e condições estabelecidas neste edital.  

1.1.2 Para fins deste edital entende-se por oficina toda aquela atividade que envolve atividades 

práticas que proporcionam novos conhecimentos assim como o compartilhamento de vivências em 

grupo. 

1.2 A avaliação e seleção das propostas ficará a cargo da equipe responsável pela organização das 

oficinas no Integraí 2022.2. 

2. MODALIDADE  

2.1 As oficinas serão ministradas no formato presencial, com carga horária variando entre 1h (uma 

hora) e 1h30 (uma hora e trinta minutos), para até 30 (trinta) participantes. Não haverá prorrogação 

de tempo. 

3. INSCRIÇÕES  

3.1 Os (as) interessados (as) em participar do processo seletivo para oferta de oficinas devem enviar 

suas propostas por meio do formulário constante do seguinte link 

(https://forms.gle/NDsg1nDnGv1Uvy2S6), no período de 11 a 18 de outubro de 2022. 

3.2 É permitido o envio de apenas uma proposta de oficina por discente. 

3.3 Cada proposta deverá preencher os tópicos obrigatórios solicitados no escopo do formulário 

eletrônico (https://forms.gle/NDsg1nDnGv1Uvy2S6). 



4. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

4.1 A oficina deve contemplar práticas profissionais, prevendo a exposição de conteúdo e a interação 

entre os participantes. 

4.2 As propostas devem versar sobre temas de interesse profissional para as atividades do gestor 

hospitalar. 

4.3 A análise e seleção das propostas será realizada pela Comissão de Oficinas composta por docentes 

do CST em Gestão Hospitalar designados pela organização do Integraí. 

4.4 As propostas aprovadas serão informadas aos discentes no dia 19/10 através do site 

ced.uncisal.edu.br  

5. DAS VAGAS, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO  

5.1 O Integraí oferecerá um total de até 10 (dez) oficinas que serão realizadas na modalidade presencial 

em salas de aulas nas dependências da UNCISAL.  

5.2 As oficinas ocorrerão entre 9:40h e 11:00h do dia 12 de novembro 2022, dentro da programação 

do Integraí.  

5.3 As oficinas serão oferecidas gratuitamente e com certificação aos participantes do Integraí, que 

poderão se inscrever por meio do site do evento.  

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1 Serão emitidos certificados ao instrutor, ao professor orientador e aos participantes. 

 6.2 Informações e dúvidas referentes às condições estabelecidas neste Edital poderão ser obtidas 

através do e-mail:  coordgestaohospitalar.uab@uncisal.edu.br 

6.3 Casos não previstos neste Edital serão analisados pela organização do Integraí.  

6.4 Os discentes com propostas de oficinas aprovadas estarão sob orientação de um professor membro 

do quadro docente do CST em Gestão Hospitalar da UNCISAL. Este docente fará toda a orientação de 

planejamento e colaborará junto aos discentes no desenvolvimento da referida oficina.  

6.5 A escolha do orientador da oficina dar-se-á, após aprovação da mesma, mediante convite da 

Comissão de Oficinas junto aos docentes conforme disponibilidade, perfil de formação e aderência ao 

campo profissional do quadro docente do CST em Gestão Hospitalar. 

 

Maceió (AL), 11 de outubro de 2022. 


