
 

 

Chamada para 1ª Feira de Saúde Virtual da UFCSPA 2021 

A Feira de Saúde é um projeto de extensão da UFCSPA com caráter de              
prevenção e promoção de saúde que conecta professores e alunos da           
Universidade às escolas públicas de Porto Alegre. 

Em virtude do período de excepcionalidade que estamos vivendo e          
buscando manter os princípios da extensão universitária e a missão da nossa            
Universidade, convidamos a nossa comunidade para participar da 1ª Feira de           
Saúde VIRTUAL da UFCSPA que ocorrerá em janeiro e fevereiro de 2021. 

Para este ano, as ações a serem propostas para a 1ª Feira de Saúde              
Virtual terão seus materiais divulgados no canal do YouTube e/ou Instagram           
da Feira de Saúde. Acreditamos que esta é a oportunidade de atingir um             
número ainda maior de estudantes e escolas. 

A Feira de Saúde de 2021 será realizada virtualmente em três eixos            
temáticos de acordo com o público-alvo: 

- Alunos do 1º EF ao 5o EF. - Tema: “Pequeno Cientista” 

- Alunos do 6º EF ao 3o EM. - Tema: “Prevenção e Promoção de              
Saúde” 

- Alunos do 3o EM. - Tema: “Preparando para o ENEM” 

Serão aceitos materiais produzidos pela equipe proponente nas        
seguintes categorias: 

- Vídeos longos - 7 a 10 minutos (youtube e/ou IGTV) 

- Vídeos curtos - 2 a 4 minutos (youtube e/ou IGTV) 

- Cards individuais ou conjuntos de no máximo 10 (instagram) 

 

Professores interessados em participar desta atividade de extensão, deverão         
inscrever a sua ação, enviando proposta no formulário em anexo para o            
e-mail feiradesaude@ufcspa.edu.br (datas no final do edital). 
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1 – DOS OBJETIVOS DO PROJETO FEIRA DE SAÚDE:  

Realizar atividades de educação, promoção e prevenção em saúde junto a           
comunidade . 

2 – DA INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS DE AÇÕES 

2.1 As inscrições das propostas poderão ser realizadas de 14 de dezembro de             
2020 até 02 de janeiro de 2021 com o envio do formulário (anexo 1),              
preenchido, para o e-mail feiradesaude@ufcspa.edu.br. 

2.2 O proponente deverá definir o eixo temático e o(s) material(is) que            
será(ão) produzido(s).  

2.2.1 Eixos temáticos e público-alvo: 

a - Alunos do 1º EF ao 5o EF. - Tema: “Pequeno Cientista”:             
ações que estimulem a curiosidade, experimentos que possam        
ser realizados em casa, brincadeiras e desafios científicos; 

b - Alunos do 6º EF ao 3o EM. - Tema: “Prevenção e Promoção              
de Saúde”: atividades que promovam a saúde e prevenção de          
doenças nas escolas e comunidades; ações de conscientização e         
empoderamento da comunidade focados na saúde; 

c - Alunos do 3o EM. - Tema: “Preparando para o ENEM”:            
materiais criativos, interessantes e de fácil entendimento sobre os         
conteúdos que aparecem nas provas. 

2.2.2 Material a ser produzido: 

a - Vídeos longos - 7 a 10 minutos 

b - Vídeos curtos - 2 a 4 minutos 

c - Cards 

2.3 Uma mesma proposta poderá se inscrever para a produção de mais de um              
tipo de material (2.2.2). 

3 – DO RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES 

3.1 Todas as ações devem ser assinadas por um profissional (professor,           
técnico ou pós-graduando), não necessariamente o coordenador da ação, mas          
que será o responsável técnico pelo material produzido. 

3.2 O coordenador é responsável por: submeter a proposta; selecionar e           
instruir os envolvidos para a produção da proposta. 
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4 – DOS CRITÉRIOS DE VIABILIZAÇÃO DAS PROPOSTAS  

4.1 As ações devem ser inéditas, entenda-se: não devem ter sido publicadas            
pelo grupo em outra mídia.  

4.2 As ações devem estar relacionadas às temáticas e faixa etária do público             
alvo, definido conforme item 2.2.1. 

4.2.1 Outras temáticas também poderão ser enviadas. Estas estarão         
sujeitas à avaliação da coordenação do projeto da Feira de Saúde, para a             
possibilidade de sua execução; 

4.3 Cada proposta deverá conter:  

- objetivo único, claro e completo (o que se espera da ação); 

- público-alvo: selecionar conforme 4.2; 

- metodologia específica para o que a ação propõe, descrevendo como           
a atividade irá explorar a(s) mídia(s) escolhida(s). 

5 - DA ANÁLISE DE VIABILIDADE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 As propostas serão analisadas pela coordenação da Feira de Saúde quanto            
a adequação e exequibilidade da ação. 

5.2 Caso a atividade seja adequada para compor a Feira de Saúde Virtual, o              
responsável receberá os modelos (templates) e orientações mais detalhados         
da equipe de monitoras da feira para preparar o material para a postagem             
conforme a mídia escolhida.  

5.3 O material deverá ser enviado para o e-mail feiradesaude@ufcspa.edu.br e           
será postado pela equipe da Feira de Saúde, respeitando o limite de 3             
publicações semanais em cada mídia (YouTube e/ou Instagram).  

5.4 Serão selecionadas as ações que melhor atenderem aos critérios de           
viabilidade conforme item 4 . 

6 – DA PREPARAÇÃO DO MATERIAL 

6.1 As ações receberão um modelo (template) para a publicação e ficará a             
cargo de cada coordenador organizar a preparação do material com a sua            
equipe. 

6.2 Este material deve ser entregue em formato compatível com a mídia            
pretendida. 

6.3 Todo o material produzido deverá ter a identificação (logo e/ou nome da             
ação) da equipe que está propondo a ação. 
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6.4 Em caso de não haver logo ou nome de grupo/liga/projeto/ação, a última             
imagem deve trazer o nome de todos envolvidos na produção do material. 

7 - DA CERTIFICAÇÃO 

7.1 Os participantes (alunos, residentes, técnicos, docentes) receberão o         
certificado após o envio do material produzido para a Feira de Saúde Virtual 

7.1.1 Ações publicadas no Youtube e/ou IGTV na modalidade vídeos          
longos receberão 12 horas de certificação. 

7.1.2 Ações publicadas no Youtube e/ou IGTV na modalidade vídeos          
curtos receberão 9 horas de certificação. 

7.1.3 Ações publicadas no Instagram (cards) receberão 4 horas de          
certificação. 

7.2 Em caso de um mesmo material enviado em inscrições diferentes, só será             
computado 1 certificado. 

8 - OUTRAS INFORMAÇÕES 

8.1 A produção do material deve respeitar a legislação de direitos autorais (art.             
5o, XXVII da Constituição Federal e Lei de Direitos Autorais - 9.610/98). 

8.2 Ao inscrever a proposta para a Feira de Saúde os autores autorizam a              
postagem nas mídias sociais dos materiais que venham a ser enviados, assim            
como a publicação da autoria.  

9 - CRONOGRAMA 

 

Atividade Data Responsável 

Inscrição das 
propostas 

de 14 de dezembro a 
02 de janeiro 

Coordenador ou 
responsável 

Retorno da 
Coordenação da Feira 
de Saúde 

05 de janeiro via 
e-mail do coordenador 
da ação 

Coordenação da Feira 
de Saúde 

Envio do material a ser 
publicado nas mídias 
sociais da Feira de 
Saúde 

Entre 05 e 30 de 
janeiro 

Coordenador ou 
responsável pela ação 

Publicação do material De acordo com a ordem Coordenação da Feira 



 

 

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2020. 

 

Coordenação da Feira de Saúde 

Profa Fernanda Lopes de Souza  

Profa Melissa Medeiros Markoski 

 

na rede social de recebimento do 
material finalizado, 
respeitando o máximo 
de 3 publicações por 
semana em cada mídia 

de Saúde 

Certificação 
Após a  validação da 
Coordenação da Feira 
de Saúde 

Coordenação da Feira 
de Saúde 


