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EDITAL 001/2020  

 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, em 

parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 

Alagoas – UNCISAL torna público, pelo presente edital, a abertura das inscrições para o 

Processo Seletivo do Projeto de Extensão Universitária Sorriso de Plantão, sob a orientação 

do Prof. Dr. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano e coordenação da Prof.ª Ma. Maria Rosa 

da Silva. 

Ressaltamos que a cópia total ou parcial deste documento é configurada como 

plágio e o responsável pode ser notificado e processado juridicamente pelas 

autarquias UFAL e UNCISAL.  

 

I. DA FINALIDADE DO PROJETO 

 

Capacitar alunos universitários para atuarem como “Palhaços Doutores” nos setores de 

Pediatria e Clínica Médica dos Hospitais conveniados ao Projeto. As inscrições são abertas 

APENAS AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS de todas as áreas do conhecimento 

(Saúde, Humanas e Exatas) das Faculdades e Universidades de Alagoas, incluindo os 

universitários dos cursos Tecnológicos da UNCISAL. Os estudantes que não residem em 

Maceió e desejarem participar do Processo Seletivo devem custear os gastos referentes ao 

transporte, pois, essa atribuição, após aprovação é de responsabilidade do candidato.  

      Além disso, o Projeto Sorriso de Plantão visa capacitar alunos universitários dos cursos 

de Comunicação e áreas afins para atuarem como produtores de conteúdo para o site e 

gestores das mídias sociais, atuando diretamente com a coordenação do projeto. As 

inscrições são abertas APENAS AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS da área de 

Comunicação Social e áreas afins (Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e 

Propaganda e Design) das Faculdades e Universidades de Alagoas.  

Logo, este edital refere-se aos processos seletivos para formação de palhaços 

doutores e integrantes do setor de comunicação. Ambas as seleções acontecerão 

paralelamente. 

 

 

 



 

 

 

II. RESUMO DO PROJETO 

 

O Sorriso de Plantão é um Projeto de Extensão Universitária da UFAL, em parceria 

com a Pró-reitoria de Extensão da UNCISAL, em que os alunos e profissionais 

participantes (estes últimos, que ingressam como acadêmicos e continuam após a formação) 

são voluntários. Um dos principais objetivos deste trabalho é amenizar a dor de crianças e 

acompanhantes que se encontram enfermos nas instalações do Hospital Universitário 

Professor Alberto Antunes (HUPAA), Hospital Geral do Estado de Alagoas (HGE), 

Hospital Escola Dr. Hélvio Auto (HEHA), Clínica Infantil Daisy Breda, Santa Casa de 

Misericórdia de Maceió (Unidade Farol) e Santa Casa Hospital Rodrigo Ramalho. 

Os integrantes caracterizam-se de palhaços doutores e dispõem-se a compartilhar seus 

sábados, quinzenalmente, nos hospitais mencionados, utilizando a arte do Clown, 

ludoterapia, interações musicais e contação de histórias para oferecer injeções de ânimo e 

doses de bom humor. As visitas possuem um caráter terapêutico e fazem parte do 

tratamento médico hospitalar. A tristeza é encarada como uma doença que dificulta, ainda 

mais, a recuperação. Dessa forma, ao levar alegria ao local, o grupo contribui para o bem-

estar do ambiente e, consequentemente, para a saúde das crianças e adultos hospitalizados.  

 

III. DOS LOCAIS DE ATUAÇÃO 

 

O Sorriso de Plantão iniciou suas atividades em 2002, no Hospital Universitário 

Professor Alberto Antunes (HUPAA/UFAL), localizado na Av. Lourival Melo Mota, s/n, 

Tabuleiro do Martins – Maceió - AL e, posteriormente, estendeu sua atuação, em 2010, 

para o Hospital Geral do Estado de Alagoas (HGE-AL), localizado na Av. Siqueira 

Campos, 2095, Trapiche Barra – Maceió/AL. Em 2012, o projeto expandiu para o Hospital 

Escola Dr. Hélvio Auto (HEHA/Uncisal), localizado na Rua Cônego Fernando Lyra, s/n, 

Trapiche da Barra – Maceió/AL. Em 2014, o Projeto começou a atuar na Santa Casa de 

Misericórdia de Maceió - Unidade Farol, localizada na Rua Professor Virgínio de 

Campos, 451, Farol. Desde 2015, há a atuação na Clínica Infantil Daisy Breda, localizada 

na Rua Pedro Macedo de Oliveira, s/n, Levada – Maceió/AL. Em 2019, inaugurou-se uma 

nova extensão na Santa Casa no Hospital Rodrigo Ramalho, situada na Avenida Assis 

Chateaubriand, 2932- Prado, Maceió/AL.  



 

 

As atividades são desenvolvidas todos os sábados no horário das 14h às 17h, sendo das 

13h às 14h o horário de pré-atividade para organização. Nesse horário, os integrantes 

comparecem às 13h para ter conhecimento das patologias que acometem as crianças na 

intenção de não ultrapassar os seus limites durante as brincadeiras. Esse momento também 

é direcionado para a caracterização de palhaço doutor. Além disso, ressalta-se que os 

plantões também são direcionados para os adultos e idosos hospitalizados, 

especialmente no HUPAA e na Santa Casa Unidade Rodrigo Ramalho. Dessa forma, 

os candidatos selecionados também poderão atuar com esse público e não somente em 

setores de atendimento às crianças.  

 Ao término das atividades, são feitas as “resenhas do riso (resumo do plantão)”, 

enquanto os outros terão que higienizar todos os brinquedos utilizados no plantão, como 

forma de manter a biossegurança necessária para o desenvolvimento das atividades futuras. 

O grupo termina sua atuação às 18h após todas essas atribuições serem cumpridas. 

No momento, as visitas para o conhecimento do trabalho estão suspensas, salvo 

articulação diretamente com a coordenação do Projeto para análise do objetivo da 

atividade. 

 

IV. DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES 

 

Os membros do Projeto deverão obrigatoriamente participar de 1 (um) plantão 

quinzenal, aos sábados, das 14h às 17h, nos hospitais de atuação (escolhidos após a 

seleção por parte da liderança do Projeto), perfazendo um total de 2 (dois) plantões 

mensais. Além disso, é também obrigação dos integrantes participar das reuniões 

ordinárias, que acontecem na UNCISAL, preferencialmente. Quando houver mudança de 

local ou de dia da reunião, o grupo será avisado com antecedência. A reunião ocorre 

bimestralmente, pela manhã, em um domingo pré-estabelecido no cronograma (conferir 

Cronograma no Anexo 2).  

O Projeto possui duração de um ano e o aluno pode renovar nos anos seguintes, caso de 

não tenha sido advertido ou ser convidado a retirar-se por justa causa. No decorrer do 

Projeto, a ausência em atividades, atrasos constantes e demais infrações, sem prévia 

justificativa plausível, implicarão em advertência. O acúmulo de advertências, totalizando 

10 pontos, acarretará no desligamento do Projeto. Além disso, o não comprometimento 

com o Projeto ou o comportamento considerado inadequado pela coordenação e pelos 

líderes poderá também ser passível de desligamento. 



 

 

O participante aprovado no Processo Seletivo que não possuir os 10 pontos de 

advertência durante o ano poderá ser desligado por justa causa caso seja considerado pelo 

líder do grupo e pela coordenação como inapto para o exercício da função de palhaço 

doutor no hospital que atuou.  

Os estudantes do setor de Comunicação, selecionados através deste edital, não 

precisarão dar plantões nos hospitais como os demais integrantes e nem terão um local de 

atuação específico, uma vez que o trabalho desenvolvido por esse grupo condiz com a 

gestão de redes sociais, registro das atividades do Sorriso de Plantão (processo seletivo, 

eventos acadêmicos, ações voluntárias, etc), bem como a movimentação de informações no 

site do projeto. Em outras palavras, os estudantes selecionados não serão palhaços doutores, 

visto que as suas funções serão diretamente ligadas à coordenação do grupo. Será de 

obrigação dos integrantes do setor de comunicação uma visita mensal nos hospitais de 

atuação, ainda que o mês vigente não possua data comemorativa – os líderes do grupo 

que estará no hospital no dia da visita deverão ser notificados sobre a mesma. 

As normas do Projeto são designadas pela coordenação e destina-se à metodologia 

específica deste trabalho. Qualquer outro projeto que utilize as regras sem autorização será 

notificado juridicamente pelas autarquias UFAL e UNCISAL por plágio ao projeto. 

 

V. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DO PROCESSO SELETIVO 

 

1. O Processo de Seleção realizar-se-á sob a responsabilidade dos Coordenadores do 

Projeto de Extensão Sorriso de Plantão com o apoio da Proex - UFAL e Proex – 

UNCISAL, obedecendo às normas deste Edital;  

2. O Processo de Seleção destina-se ao provimento de sessenta e seis (66) vagas nos 

Hospitais do município de Maceió, podendo o número de vagas ser reduzido ou aumentado 

de acordo com a necessidade de palhaços doutores no Projeto ou conforme o nível de 

envolvimento e interesse dos candidatos durante o processo seletivo; 

3. O Processo Seletivo do setor de Comunicação destina-se ao provimento de duas (2) 

vagas para atender às demandas que competem ao grupo; 

4. O trabalho é voluntário e os alunos serão certificados como monitores do projeto, com 

certificado de extensão emitido pela UNCISAL. O Certificado de Participação como 

integrante do Sorriso de Plantão dispõe de 150 horas de carga horária;  

5. Não haverá lista de espera para os alunos não aprovados após a realização da 

segunda fase. 



 

 

VI. DAS INSCRIÇÕES  

 

1. A inscrição do candidato (a) implicará na ciência e na subentendida aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste edital, às quais o candidato (a) não poderá alegar 

desconhecimento;  

2. As inscrições ficarão abertas no período de 20 de janeiro a 28 de fevereiro de 2020.   

3. Para se inscrever, o candidato (a) deverá preencher sua inscrição no nosso site 

https://doity.com.br/processo-seletivo-sorriso-de-planto-20202021 e deve anexar no 

formulário cartão de vacina ATUALIZADO (Hepatite B, dT, Tríplice Viral, Varicela 

para as pessoas que não tiveram catapora), Comprovante de inscrição e/ou matrícula 

em Universidade, RG, CPF e comprovante de residência.  

● VACINAÇÃO 

Os integrantes do Projeto Sorriso de Plantão realizam a maior parte de suas 

atividades em hospitais e, consequentemente, estão propensos aos riscos inerentes a 

esses ambientes. Por essa razão, a vacinação e imunização são de extrema 

importância para prevenção de várias patologias. Ao manter o cartão de vacina 

atualizado, o candidato estará cuidando da própria saúde e contribuindo para 

minimização da proliferação de doenças em toda a sociedade.  

As vacinas exigidas neste Edital poderão ser encontradas nas Unidades de 

Saúde mais próximas aos interessados. Ressalta-se que as vacinas protegerão os 

candidatos contra hepatite, sarampo, caxumba, rubéola, difteria, tétano e varicela 

(catapora).  

Em Maceió, temos três Unidades de Saúde de Referência para as vacinas 

supracitadas, exceto a varicela (particular ou ofertada pelo Projeto). Segue 

informações:  

o II CENTRO DE SAÚDE - PRAÇA DA MARAVILHA, S/N, POÇO. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08H ÀS 11H / 14H ÀS 16H. 

TELEFONE: 3337-3519 / 3315-2641 

o UBS IB GATTO FALCÃO - R. DA FLORESTA, S/N, TABULEIRO DO 

MARTINS. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 07H ÀS 19H. 

TELEFONE: 3315-3565/3315-8460  

https://doity.com.br/processo-seletivo-sorriso-de-planto-20202021


 

 

o USF PITANGUINHA - RUA ANTÔNIO NOGUEIRA, S/N, 

PITANGUINHA. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 08H ÀS 17H. 

TELEFONE: 3315-1591 

 

TODOS OS ARQUIVOS SOLICITADOS DEVEM ESTAR UNIFICADOS EM 

UM SÓ DOCUMENTO (PDF) NO LOCAL INDICADO PARA O ANEXO 

DURANTE A INSCRIÇÃO. 

 

3.1. Será preciso aguardar a confirmação da inscrição por e-mail.  Toda comunicação 

referente ao processo inscrição deverá ser realizada através do e-mail 

selecaosorrisodeplantao@gmail.com  

 Para os candidatos que não conseguirem tomar a vacina da varicela (particular): 

comunicar no ato da inscrição, porque, caso sejam selecionados (as), será de 

responsabilidade do Projeto Sorriso de Plantão a imunização da varicela de toda a 

equipe.  

3.2. O candidato deverá comprar um dos itens, conforme as listas de sugestões (Conferir 

Anexo 1), para ser entregue no dia da etapa da prova escrita, como critério obrigatório da 

inscrição. 

3.3. Caso o candidato deseje não comprar os materiais nas lojas sugeridas, fica ao seu 

critério o local de preferência, contanto que adquira algo das sugestões, pois trata-se de 

produtos necessários para utilização no projeto.  

3.4. Fica sob responsabilidade do candidato entregar o material (conforme lista em 

anexo) à coordenação do projeto no dia da Prova Escrita (7 de março, às 9h no prédio 

sede da UNCISAL). Caso não tenha adquirido o material ou não tenha entregado para a 

Coordenação, o candidato (a) não poderá fazer a prova, sendo, assim, eliminado (a). 

3.5. PRÉ-REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 

✔ Ser universitário, a partir do primeiro ano de curso; 

✔ Não é permitido inscrição para alunos no penúltimo período ou último ano do curso, 

pois o projeto tem duração de um ano. Todavia, se o estudante for de curso anual 

em que o 4º ano termina no final do segundo semestre de 2020, a participação é 

permitida. Já para os cursos que são semestrais, o aluno que estiver cursando o 9º 

período e irá terminar o curso em dezembro 2020 não poderá participar.  

✔ O atual ano de permanência no projeto se inicia em 09 de maio de 2020 e finaliza 

em 08 de maio de 2021. Logo, o candidato (a) deve estar ciente que deverá estar 

disponível para as atividades do projeto durante esse período.  

mailto:selecaosorrisodeplantao@gmail.com


 

 

✔ Ter disponibilidade quinzenalmente de sábados à tarde; 

✔ Ter disponibilidade, mensalmente, aos domingos; 

✔ Para o setor de Comunicação: o candidato deve ter disponibilidade durante a 

semana para a realização de postagens no site e/ou redes sociais; 

✔ Ser assíduo, pontual, responsável, criativo, disposto ao trabalho. 

 

A INSCRIÇÃO SÓ SERÁ EFETIVADA COM TODOS OS DOCUMENTOS. 

NÃO SERÃO REALIZADAS INSCRIÇÕES NO DIA DA PROVA. 

 

Até o dia 01/03/2020, a inscrição será confirmada pelo e-mail. Caso isso não aconteça, 

o (a) candidato (a) deverá entrar em contato com a coordenação do projeto através 

dos endereços eletrônicos disponibilizados neste Edital. 

Os (as) candidatos (as) que tiverem suas inscrições confirmadas terão seus nomes 

publicados em uma lista na página oficial do Instagram “Sorriso de Plantão” e no site do 

Projeto após o final das inscrições. 

A confirmação será publicada até dois dias antes da prova escrita. 

 

VII. DO HORÁRIO, LOCAL E DATA DA PROVA 

 

No dia da prova, o aluno deve levar caneta esferográfica preta ou azul, portando 

documento de identificação com foto e o material sugerido. Não serão permitidas consultas 

ou conversas paralelas, o que pode levar a desclassificação do (da) aluno (a) e acarretar a 

não correção de sua prova.  

  TODO O PROCESSO SELETIVO, CAPACITAÇÃO E REUNIÕES DO 

PROJETO OCORREM NAS DEPENDÊNCIAS DA UNCISAL, EM SALAS 

IDENTIFICADAS COM A LOGOMARCA E NOME DO PROJETO NA PORTA. 

HAVENDO MUDANÇA DE LOCAL OU HORÁRIO, OS INTEGRANTES SERÃO 

COMUNICADOS COM ANTECEDÊNCIA VIA E-MAIL. 

 

● PROVA ESCRITA: ETAPA OBRIGATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA 

(07 de março de 2020, às 9h, com tolerância de 15min, no prédio sede da Uncisal) 

 

Havendo atraso no horário de chegada, não será permitida a entrada do (da) candidato 

(da) e o mesmo será automaticamente eliminado. Essa fase acontecerá no mega auditório 



 

 

que fica no Primeiro Andar da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 

(UNCISAL), R. Dr. Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra, Maceió - AL.  

A prova escrita consiste em questões de respostas de cunho pessoal sobre situações que 

ocorrem durante os plantões do projeto e como o (a) candidato se comportaria, enquanto 

potencial integrante, diante da situação apresentada. As questões simulam experiências 

vivenciadas. Espera-se que o candidato se coloque no espaço de palhaço doutor e ofereça o 

seu olhar sobre a forma de intervenção como palhaço doutor que poderia ser utilizada nas 

situações expostas na prova. 

Até dia 10 de março, será divulgada em nossas redes sociais a lista de aprovados da 

primeira etapa. 

Após aprovação na prova escrita, o (a) candidato (a) participará das seguintes outras 

etapas, que é composta de:  

 

● ENTREVISTA (ETAPA OBRIGATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA) 

21 e 22 de março de 2020, das 9h às 17h, no prédio sede da UNCISAL. 

 

Será postado em nossas redes sociais o quadro de horários para entrevistas individuais. 

O horário estabelecido pela coordenação para sua entrevista só poderá ser modificado após 

acordo junto à mesma com antecedência de até 24h. Exatamente no dia programado da 

entrevista não poderá ser modificado o horário. O (a) candidato (a) que não comparecer 

será desclassificado (a). As entrevistas serão realizadas nas dependências da UNCISAL. 

Os (as) candidatos (as) serão distribuídos em quatro grupos nessa segunda etapa: 21 

de março (um de 09h às 12h e outro das 14h às 17h) e 22 de março (um de 09h às 12h 

e outro das 14h às 17h).  

  

● APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS (ETAPA OBRIGATÓRIA E 

CLASSIFICATÓRIA) 

21 de março (das 09h às 17h) e 22 de março (das 09 às 17h) 

 

O candidato terá o espaço para apresentar suas habilidades artísticas e/ou musicais. É 

possível realizar as apresentações em dupla ou individualmente (que devem ser avisadas 

com antecedência para a programação do tempo). Independente de apresentação artística 

ou musical, haverá uma entrevista individual. O candidato, ao chegar no local da segunda 

etapa, realizará dinâmicas em grupo (OBRIGATÓRIO) com os outros selecionados 



 

 

durante toda a manhã ou tarde. O candidato que sair antes de terminar a dinâmica em 

grupo será automaticamente desligado, enquanto espera ser chamado para entrevista e 

apresentação artística, que serão realizadas num mesmo momento. 

O tempo de apresentação é de no máximo 5 minutos. Qualquer material de uso 

pessoal para apresentação será de responsabilidade do candidato. Não compete à 

coordenação do projeto providenciar caixa de som, notebook, instrumentos musicais 

ou demais materiais necessários à sua apresentação.  

Algumas sugestões de apresentações são: declamar poesias, tocar instrumentos, peça 

teatral, contação de histórias, cantar, entre outros. As entrevistas serão realizadas nas 

dependências da UNCISAL. 

A apresentação artística acontecerá após a entrevista individual.  

OS CANDIDATOS DA SELEÇÃO DE COMUNICAÇÃO NÃO 

PARTICIPARÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA. 

 

VIII. DA APROVAÇÃO 

Após a entrevista e apresentação artística, o resultado final será divulgado no dia 31 

de março de 2020, no Site e Instagram do Projeto (www.sorrisodeplantao.com.br 

| @sorrisodeplantao). 

 

VIII. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

                DATA           HORÁRIO          ATIVIDADE 

 

          04/04/2020 

 

08h às18h 

Atividades propostas pela 

coordenação do Projeto. 

  

          05/04/2020 

  

08 às 18h 

Atividades propostas pela 

coordenação do Projeto. 

 

           18/04/2020 

 

 08 às 18h 

Atividades propostas pela 

coordenação do Projeto. 

 

           19/04/2020 

             

             08 às 18h 

Atividades propostas pela 

coordenação do Projeto. 

 

Os candidatos aprovados passarão por um processo de capacitação, ofertado pelo 

Sorriso de Plantão. A participação nas capacitações possui caráter OBRIGATÓRIO para 

seguimento no Projeto e atuação nos hospitais. Todas as capacitações serão 

about:blank


 

 

desenvolvidas nas dependências da UNCISAL. Ao ser aprovado, o candidato deve estar 

ciente dos investimentos financeiros para formação do seu palhaço doutor. Tais despesas 

são de responsabilidade do integrante, que deverá custear jaleco (branco com manga longa), 

timbragem da logomarca do projeto e nariz vermelho.  

  



 

 

ANEXO 1  

OBS: OS MATERIAIS NÃO PRECISAM VIR COM EMBALAGEM DE 

PRESENTE E DEVEM VIR COM O SELO DE TROCA. 

*A lista se encontra na Casa Vieira (Farol, Centro e Cruz das Almas) e na loja Astral 

Presentes (Centro, Antares e Ponta Verde). 

LISTA DE MATERIAIS – CASA VIEIRA 

 
BRINQUEDOS 

 
7897456108267 

 
BRINQ BIG BOY 826 TORRE PISA 

 

4 
 

11,59 

 

      Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7897456115005 DOMINO BIG BOY 1500 PALAVRAS E IMAGENS 4 19,29 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7897456117276 DOMINO BIG BOY 1727 TABUADA 2 10,89 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896640452568 DOMINO XALINGO TABUADA 5256.5 4 24,90 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7908010116908 JG GROW 1690 SOLETRANDO 1 32,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7908010116984 JG GROW 1698 MEMORIA SILABAS 1 32,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7908010117059 JG GROW 1705 PRIMEIRAS PALAVRAS 1 32,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7908010117097 JG GROW 1709 IMAGEM & ACAO 2 4 93,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7908010124392 JG GROW 2439 APRENDENDO VOGAIS 1 32,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7908010125825 JG GROW 2582 PRIMEIROS NUMEROS 1 32,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7908010131833 JG GROW 3183 HORA CERTA 1 32,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647021767 JG MEMORIA PAIS & FILHOS 2176 AMIGOS PRI 2 18,90 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647028247 JG MEMORIA PAIS & FILHOS 2824 PRINCESAS 2 15,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647072691 JG MEMORIA PAIS & FILHOS 7269 DINOSSAURO 4 19,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896054025617 JG MEMORIA TOYSTER 2561 MICKEY 2 29,39 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647028018 JG PAIS & FILHOS 2801 LUDO/DAMA/TRILHA 4 22,90 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647028100 JG PAIS & FILHOS 2810 QUEM E VOCE? 4 39,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647028223 JG PAIS & FILHOS 2822 QUEM E VOCE? PRINC 4 38,90 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7898282400129 JG PLASBRINK 129 JOGO DAS ARGOLAS 10 9,90 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896054023699 JG TOYSTER 2369 CAIXINHAS LETRAS 4 47,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896010100211 LENCOS BABY POPPY ROSA HIPER 15 18,49 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896027551013 QUEBRA CABECA ESTRELA 1201602000138 LADY 2 33,49 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896027552768 QUEBRA CABECA ESTRELA 1201602000147 2 25,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647021590 QUEBRA CABEÇA PAIS & FILHOS 2159 CORPO H 2 16,99 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647028513 QUEBRA CABECA PAIS&FILHOS 2851 PINOQUIO 2 14,90 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647028537 QUEBRA CABECA PAIS&FILHOS 2853 3 PORQUIN 2 14,90 Preço sujeito a alteração 

BRINQUEDOS 7896647029763 QUEBRA CABECA PAIS&FILHOS 2976 RAINBOW 2 15,99 Preço sujeito a alteração 



 

 

BRINQUEDOS 7896640434076 QUEBRA CABECA XALINGO 51521 CHAPEUZINHO 4 13,90 Preço sujeito a alteração 

PAPELARIA 7896008981891 JG CARTAS COPAG UNO 114UN 5 15,49 Preço sujeito a alteração 

PAPELARIA 7891360587477 LAPIS COR MULTICOLOR 24 12.400N 10 13,90 Preço sujeito a alteração 

PAPELARIA 7897476680224 LAPIS COR TRIS 680224 C/24CORES MEGA SOF 10 24,90 Preço sujeito a alteração 

PAPELARIA 7897476682334 LAPIS COR TRIS 682334 24 CORES BICOLOR 10 16,59 Preço sujeito a alteração 

PAPELARIA 7891173023001 PAPEL CHAMEX A4 210X297mm 500fls OFFICE 10 23,90 Preço sujeito a alteração 

      

 

LISTA DE MATERIAIS - ASTRAL PRESENTES  

BRINQUEDO BRINQ BIG BOY TORRE PISA 4 

BRINQUEDO DOMINÓ IMAGENS 4 

BRINQUEDO JOGO GROW 4 

BRINQUEDO SOLETRANDO 4 

BRINQUEDO JOGO IMAGEM & AÇAO2 4 

BRINQUEDO JOGO HORA CERTA 4 

BRINQUEDO JOGO DA MEMORIA 4 

BRINQUEDO LUDO/DAMA/TRILHA 4 

BRINQUEDO QUEM É VOCE? 4 

BRINQUEDO JOGO DAS ARGOLAS 4 

BRINQUEDO QUEBRA-CABEÇA 6 

BRINQUEDO CARTAS UNO 6 

BRINQUEDO XILOFONE 4 

BRINQUEDO LIG BRINK 4 

BRINQUEDO LOCK CLOCK 4 

BRINQUEDO BLOCOS DE MONTAR INFANTIL 4 

BRINQUEDO BABY TOY SET 3 

PAPELARIA PAPEL CHAMEX A4 500FLS 10 

PAPELARIA PRANCHETA 20 

PAPELARIA LÁPIS DE COR 3 

           HIGIENE LENÇOS UMEDECIDO 10 

 



 

 

ANEXO 2 

  

Cronograma Sorriso de Plantão 2020/2021   

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

Maio de 2020 

02/05 Grupo 1 

09/05 Grupo 2 – PLANTÃO DO DIA DAS MÃES 

INÍCIO DO GRUPO 2020/2021 

16/05 Grupo 1 

23/05 REUNIÃO MENSAL 

30/05 Grupo 2 

 

Junho de 2020 

06/06 Grupo 1 

13/06 Grupo 2 

20/06 Grupo 1 

27/06 Grupo 2 – PLANTÃO DE SÃO JOÃO 

 

 

Julho de 2020– Plantão de Férias 

04/07 Grupo A 

11/07 Grupo B 

18/07 Grupo C 

25/07 Grupo D 

 

 



 

 

Agosto de 2020 

01/08 Grupo 1 

08/08 Grupo 2 – PLANTÃO DO DIA DOS PAIS 

15/08 Grupo 1 

22/08 Grupo 2 

23/08 REUNIÃO MENSAL 

29/08                         Grupo 1 

 

Setembro de 2020 

05/09 Grupo 2 

12/09 Grupo 1 

19/09 Grupo 2 

26/09 Grupo 1 

 

Outubro de 2020 

03/10 Grupo 2 

10/10 Grupo 1 + Grupo 2 - DIA DAS CRIANÇAS 

17/10 Grupo 1 

24/10 Grupo 2 

25/10 REUNIÃO MENSAL 

 

Novembro de 2020 

07/11 Grupo 1 

14/11 Grupo 2 

21/11 Grupo 1 

28/11 Grupo 2 

 

 

 



 

 

Dezembro de 2020 

05/12 Grupo 1 

12/12 Grupo 2 

13/12 REUNIÃO MENSAL 

19/12 Grupo 1 PLANTÃO DE NATAL 

26/12 Grupo 2 – PLANTÃO DE ANO NOVO 

 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

 

Janeiro de 2021 

05/01 Grupo A 

12/01 Grupo B 

19/01 Grupo C 

26/01 Grupo D 

 

 

Fevereiro de 2021 

02/02 Grupo 1 

09/02 Grupo 2  

16/02 Grupo 1 

17/02 REUNIÃO MENSAL 

23/02 Grupo 2 

 

Março de 2021 

02/03 Grupo 1- Plantão Carnaval 

09/03 Grupo 2 PLANTÃO DO DIA DA MULHER 

16/03 Grupo 1 

23/03 Grupo 2 

30/03 Grupo 1 



 

 

 

Abril de 2021 

06/04 Grupo 2 

13/04 Grupo 1 

20/04 Grupo 2 – PLANTÃO DE PÁSCOA 

27/04 Grupo 1 

28/04 REUNIÃO MENSAL 

 

Maio de 2021 

04/05 Grupo 2 

11/05 Grupo 1 – PLANTÃO DO DIA DAS MÃES 

INÍCIO DO GRUPO 2021/2022 

18/05 Grupo 2 

25/05 Grupo 1 
 

● As datas das REUNIÕES MENSAIS estão sujeitas a reajuste baseado em 

decisões do grupo. O local das reuniões também está sujeito à mudança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Maceió, Alagoas, 20 de janeiro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Cláudio Fernando Rodrigues Soriano 

Orientador do Projeto de Extensão Sorriso de Plantão 

 

Prof.ª Ma. Maria Rosa da Silva 

Coordenadora do Projeto de Extensão Sorriso de Plantão 

 

Prof.ª Maria Margareth Ferreira Tavares 

Pró Reitora de Extensão da Universidade Estadual de Ciências da Saúde – 

UNCISAL 

 

Prof.ª Joelma de Oliveira Albuquerque 

Pró Reitora de Extensão da Universidade Federal de Alagoas – UFAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


