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PROJETO DE EXTENSÃO EM CANNABIS MEDICINAL – PEX CANNABIS
Tendo em vista a RESOLUÇÃO/UEPB/CONSEPE/0156/2016, o PROJETO DE EXTENSÃO
EM CANNABIS MEDICINAL - PEX CANNABIS torna público que estão abertas as inscrições ao
processo seletivo de discentes voluntários. As vagas de voluntários são destinadas aos alunos de
graduação do curso de ODONTOLOGIA da UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, dentro
dos critérios de seleção abaixo elencados.
SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 01 O projeto de extensão em Cannabis medicinal – PEX CANNABIS surge no campus VIII
da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) com meta principal, em sua primeira edição, de informar
e capacitar os alunos, professores e servidores do campus para entender melhor a nova realidade
terapêutica da Cannabis sativa e seus aspectos jurídicos, a qual está salvando e melhorando a qualidade
de vida de muitos pacientes que apresentam doenças neurológicas graves. Durante essas palestras, serão
distribuídos folders e cartilhas com informações relevantes sobre a planta, suas indicações clínicas e
aspectos legais sobre seu uso, além de mostrar resultados alcançados por pacientes que fazem o uso da
planta.

Art. 02 Nesta primeira edição, almeja-se a realização de atividades para a disseminação da
informação ao público alvo, a qual será feita através de mesas redondas, minicursos e palestras
organizadas pelos extensionistas. Esse projeto terá o apoio da Liga Canábica da Paraíba. A metodologia
consiste em etapas: 1. Reunião, capacitação e organização dos extensionistas para o planejamento e
realização das atividades que serão desenvolvidas; 2. Orientação, dinamização, informação, exposição
e conscientização à comunidade acadêmica.

SEÇÃO II – OBJETIVOS

Art. 03 Objetivo geral: Capacitar os acadêmicos de Odontologia da Universidade Estadual da
Paraíba - campus VIII acerca da temática do uso benéfico da Cannabis sativa, além de ampliar o
conhecimento para os alunos dos demais cursos do campus, professores e servidores, para entenderem
melhor essa nova realidade terapêutica, aplicabilidade e seus aspectos jurídicos.

Art. 04 Objetivos específicos: Capacitar o público-alvo do projeto promovendo oficinas sobre o
uso medicinal da Cannabis sativa; realizar rodas de conversa com o público-alvo do projeto sobre
assuntos teóricos relacionados à Cannabis sativa; promover eventos sobre a Cannabis sativa para o
público-alvo do projeto; fortalecer parcerias que tenham interesses e objetivos os quais corroborem com
a linha de extensão deste projeto; estimular a relação entre a Universidade Estadual da Paraíba e a
comunidade; fortalecer os acadêmicos de Odontologia no que tange a ação frente à rede SUS.

SEÇÃO III - DAS VAGAS

Art. 05 Serão oferecidas 09 VAGAS para VOLUNTÁRIOS do programa PROJETO DE
EXTENSÃO EM CANNABIS MEDICINAL – PEX CANNABIS/UEPB aos estudantes de graduação
do curso de Odontologia;

Art. 06 Poderá ser voluntário do PEX CANNABIS o estudante de graduação em Odontologia que
atender aos seguintes requisitos:
§ Estar regularmente matriculado como estudante de graduação do curso de Odontologia,
cursando do 2º ao 8º semestre e inscrito em, no mínimo, 4 (quatro) disciplinas;
§ Não ser bolsista ou voluntário de qualquer outro projeto de extensão;
§ Apresentar bom rendimento acadêmico com Coeficiente de Rendimento Acadêmico
(CRA) maior ou igual a 7,0;
§Ter disponibilidade para dedicar 08 (oito horas) semanais às atividades do programa.
SEÇÃO IV – DA INSCRIÇÃO

Art. 07 As inscrições para o processo seletivo de voluntários serão realizadas no período de
01 de abril ao dia 15 de abril, por meio do e-mail projetopexcannabis@gmail.com;

§ Para inscrever-se, o candidato deverá enviar por e-mail (endereço acima) a carta de
intenção (situada no Anexo I) preenchida com todas as informações necessárias.
SEÇÃO V – DO PROCESSO SELETIVO

Art. 08 A comissão de seleção será constituída por 02 (dois) professores do curso de Odontologia,
incluindo um dos coordenadores do projeto e pelo aluno bolsista do grupo PEX CANNABIS;
Art. 09 O processo seletivo para o PROJETO DE EXTENSÃO EM CANNABIS MEDICINAL –
PEX CANNABIS - será realizado em duas etapas

§ Primeira etapa: Análise de currículo Lattes e a pontuação da análise do currículo
obedecerá a tabela presente no “Anexo II”.
§ Segunda etapa: A entrevista será realizada no dia 22 de abril às 11h30 no laboratório de
Microbiologia, na qual o conteúdo será relacionado aos principais tópicos do projeto de extensão.

Art. 10 A divulgação do resultado final será realizada até às 18h do dia 04/05/2020 pela
rede social: Instagram, oficial do projeto (@pexcannabisuepb).

SEÇÃO VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 Casos omissos a este edital serão julgados pela comissão de seleção, sendo as
decisões desta comissão soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis;

§ No anexo III existe uma tabela resumo com o cronograma das atividades do referido
processo seletivo.
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SEÇÃO VII – ANEXOS

ANEXO I – CARTA DE INTENÇÃO

SELEÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO EM CANNABIS MEDICINAL - PEX
CANNABIS/2020

1. Dados de Identificação
● NOME:
● DATA DE NASCIMENTO:
● MATRÍCULA:
● CPF:
● RG:
● NATURALIDADE:
● EMAIL:
● ENDEREÇO:
● TELEFONE:
● REDES SOCIAIS:
● PERÍODO ATUAL:
● LINK DO CURRÍCULO LATTES:

2. Perguntas sobre suas intenções ao integrar ao projeto:

1. Quem é você?
2. Quais são seus objetivos em ser um extensionista do PROJETO DE EXTENSÃO EM CANNABIS
MEDICINAL – PEX CANNABIS?
3. Argumente por que você é o candidato adequado para o PROJETO DE EXTENSÃO EM CANNABIS
MEDICINAL – PEX CANNABIS.
4. Como você vai se dedicar ao PROJETO DE EXTENSÃO EM CANNABIS MEDICINAL – PEX
CANNABIS e como conciliará com as demais atividades acadêmicas?
5. Como é para você trabalhar em grupo?

ANEXO II – TABELA DE PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES

CRITÉRIOS

PONTUAÇÃO

Participação em organizações

20 pontos por participação

do terceiro setor

(Máximo de 02 participações)

Apresentação de trabalhos em

5 pontos por trabalho.

eventos locais

(Máximo de 05 trabalhos)

Apresentação de trabalhos em

5 pontos por trabalho.

eventos regionais

(Máximo de 05 trabalhos)

Apresentação de trabalhos em

5 pontos por trabalho.

eventos nacionais

(Máximo de 05 trabalhos)

Apresentação de trabalhos em

5 pontos por trabalho.

eventos internacionais

(Máximo de 05 trabalhos)

Prêmio ou menção honrosa

10 pontos por premiação.
(Máximo de 02 premiações)

Curso de idiomas

20 pontos por idioma

Monitorias

10 pontos por monitoria.
(Máximo de 02 monitorias)

Participação em projetos de

10 pontos por extensão.

extensão

(Máximo de 02 extensões)

Participação em curso online

10 pontos por curso.

ou presencial sobre Cannabis

(Máximo de 01 curso)

ANEXO III – CRONOGRAMA

Atividade

Datas de execução

Divulgação do edital PROJETO DE

01/04/2020

EXTENSÃO EM CANNABIS
MEDICINAL – PEX CANNABIS
Inscrições online

01/04/2020 ao dia
15/04/2020

Entrevista

22/04/2020

Resultado final

30/04/2020

Período de recurso

30/04/20220 ao dia
02/05/2020

Resultado do recurso impetrado

03/05/2020

Homologação dos Resultados

04/05/2020

