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01) Edital 001/2017 –VEPOP-SUS/UFPB 

Resumo: A Assessoria de Extensão divulga Edital, nº 01/2017, para o processo de 

inscrições de pesquisadores para concessão de bolsas de extensão para apoio técnico e 

científico no Projeto, particularmente na realização do fechamento e sistematização 

final de duas pesquisas, sendo elas: a) o Mapeamento Nacional de Experiências em 

Extensão Popular e b) a Construção do Caderno de Extensão Popular; além disso, c) na 

contribuição ativa na promoção de eventos científicos regionais e/ou nacionais por parte 

do Projeto de Pesquisa e Extensão “Promover a Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde – PRO- SAÚDE e PET- SAÚDE: VEPOP – SUS – VIVÊNCIAS DE 

EXTENSÃO EM EDUCAÇÃO POPULAR NO SUS”, ou por entidades e instituições 

parceiras apoiados por esse Projeto. 

Edital disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/noticias/vepop-sus-edital-01-2017 

 

02) Edital 001/2017 –VEPOP-SUS/UFPB – Retificado 

Resumo: Edital retificado em 06/04/2017 

Edital disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/noticias/vepop-sus-comunicados-importantes-

referente-aos-editais-existentes 

 

03) Comunicado 019: Edital 01/2017 –VEPOP-SUS/UFPB 

Resumo: O Coordenador do VEPOP-SUS, Prof. Dr. Pedro José Santos Carneiro Cruz, 

vem, por meio deste, comunicar a RETOMADA IMEDIATA do Edital VEPOP-

SUS/UFPB de nº 01/2017 e seu certame. 

Edital disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/noticias/vepop-sus-comunicados-importantes-

referente-aos-editais-existentes 

 

04) Edital 008/2016 – Edital Retificado em 06 de abril de 2017, apenas em seu 

cronograma, sendo os textos retificados destacados de forma sublinhada. 

Resumo: edital destinado ao apoio à reimpressão de livros com temáticas voltadas à 

Educação Popular na formação em Saúde, discutindo a Extensão Popular e as ações de 

Extensão Universitária orientadas pela Educação Popular. 

Edital disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/noticias/vepop-sus-comunicados-importantes-

referente-aos-editais-existentes 

 

05) Comunicado 020: Edital 008/2016 –VEPOP-SUS/UFPB 
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Resumo: o coordenador do VEPOP-SUS, vem por meio deste, comunicar 

RETIFICAÇÃO do Certame do Edital VEPOP-SUS/UFPB de nº 008/2016.  

Edital disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/noticias/vepop-sus-comunicados-importantes-

referente-aos-editais-existentes 

 

06) Edital 09/2016 – VEPOP-SUS/UFPB. Edital Retificado em 06 de abril de 2017, 

sendo as modificações destacas no texto de forma sublinhada. 

Resumo: Processo de elaboração da primeira edição de livro com o tema: Experiências 

em Educação Popular e Práticas Educativas no SUS. 

Edital disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/noticias/vepop-sus-comunicados-importantes-

referente-aos-editais-existentes 

 

07) Comunicado 021: Edital 009/2016 –VEPOP-SUS/UFPB 

Resumo: o coordenador do VEPOP-SUS, vem por meio deste, comunicar 

RETIFICAÇÃO do Certame do Edital VEPOP-SUS/UFPB de nº 09/2016. 

Edital disponível no endereço eletrônico: 

http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/noticias/vepop-sus-comunicados-importantes-

referente-aos-editais-existentes 

 

08) Edital 11/2016 - VEPOP-SUS/UFPB: Processo de inscrições de pesquisadores para 

concessão de bolsas de extensão para apoio técnico e científico no projeto . 

Disponível 

em: http://www.ccm.ufpb.br/ccm/contents/documentos/extensao/edital11vepopsus2312

2016.pdf 

Publicado em: 20 de Dezembro de 2016, terça-feira. 

 

09) Edital 10/2016 - VEPOP-SUS/UFPB: Destinado à chamada para publicação de textos 

sobre experiências, programas, projetos e ações em Extensão Popular em todo o território 

nacional. 

Disponível 

em: http://www.ccm.ufpb.br/antigo/images/documentos/extensao/editallivromapeament

ovepopsus21122016.pdf 

Publicado em: 19 de Dezembro de 2016, segunda-feira. 

 

10) Edital 09/2016 - VEPOP-SUS/UFPB: Processo de elaboração da primeira edição de 

livro com o tema: Experiências em Educação Popular e Práticas Educativas no SUS. 

Disponível em:  

<http://www.ccm.ufpb.br/images/documentos/extensao/edital092016vepopsus25112016

.pdf> 

Publicado em: 24 de Novembro de 2016, quinta-feira. 

 

11) Edital 08/2016 - VEPOP-SUS/UFPB: Destinado ao apoio à reimpressão de livros 

com temáticas voltadas à Educação Popular na formação em Saúde, discutindo a Extensão 

Popular e as ações de Extensão Universitária orientadas pela Educação Popular. 

Disponível em: 

http://www.ccm.ufpb.br/antigo/images/documentos/extensao/edital082016vepopsus251

12016.pdf  
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12) Edital 07/2016 - VEPOP-SUS/UFPB: seleção de bolsistas de extensão para 

composição do cadastro de reserva em apoio às atividades de pesquisa e de extensão  

Disponível em: 

http://www.ccm.ufpb.br/antigo/images/documentos/extensao/editalvepop072016061020

16.pdf 

Publicado em: 6 de outubro de 2016, quinta-feira. 

 

13) Edital 06/2016 - VEPOP-SUS/UFPB: seleção de projetos e programas de extensão 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) obrigatoriamente na linha da Educação 

Popular em Saúde (concessão de bolsas de extensão para estudantes com matrícula ativa 

em cursos da UFPB) 

Disponível em: http://www.ccm.ufpb.br/antigo/images/documentos/edital06-

2016vepopsusufpb.pdf  

Publicado em: 26 de Agosto de 2016, quarta-feira. 

 

14) Edital 05/2016 - VEPOP-SUS/UFPB: seleção de bolsistas de extensão para apoio às 

atividades de pesquisa e de extensão deste projeto 

Disponível 

em:  http://www.ccm.ufpb.br/antigo/images/documentos/edital_05_2016_retifica.pdf 

Publicado em: 10 de agosto de 2016, quarta-feira. 

 

15) Edital 04/2016 – VEPOP-SUS/UFPB: seleção de projetos e programas de extensão 

da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), visando concessão de bolsas de extensão 

para estudantes com matrícula ativa em cursos da UFPB 

Disponível em:  http://www.ccm.ufpb.br/antigo/images/documentos/extensao/edital04-

2016vepopsusufpb-1retificacao.pdf  

Publicado em: 17 de maio de 2016, terça-feira.  

 

16) Edital 02/2016 –VEPOP-SUS/UFPB:  retificação 

Disponível 

em:  http://www.ccm.ufpb.br/antigo/images/documentos/extensao/edital022016retificad

ovepopsus19072016.pdf 

 Publicado em: 19 de julho de 2016,  terça-feira. 

   
17) Edital 01/2016 –VEPOP-SUS/UFPB: comunicado 003 - Edital 01/2016 –VEPOP-

SUS/UFPB  

Disponível em:  http://www.ccm.ufpb.br/antigo/images/documentos/extensao/edital01-

2016vepopsusufpb-2retificacao.pdf 

Publicado em: 16 de maio de 2016, segunda-feira. 

 

18) Edital 01/2014 - VEPOP-SUS/UFPB: seleção de pesquisadores 

Disponível em:  http://www.prac.ufpb.br/prac/contents/documentos/edital/coep/edital-

001-2014-2013vepop-sus-ufpb-2013-selecao-de-pesquisadores 
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