
 

COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

EDITAL 03/2018 PARA SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

PARA ATIVIDADES CIENTÍFICAS DO GRUPO DE PESQUISA 

 

A Coordenação do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIFACEX, no uso de 

suas atribuições estatutárias e regimentais, reconhecendo a necessidade de ampliar e 

disseminar os saberes do mundo científico por meio do ambiente acadêmico, conforme já 

previsto no Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) do UNIFACEX e no Projeto 

Político Pedagógico do Curso, torna público o edital para seleção de discentes voluntários 

no grupo de pesquisa intitulado “ENFERMAGEM NAS AÇÕES PROMOCIONAIS À 

SAÚDE: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR”. 

 

1. Objetivos 

Selecionar discentes para atuarem no apoio ao desenvolvimento de pesquisas na 

área da saúde/enfermagem, a fim de despertá-los para o universo da pesquisa, 

aprimorando seus conhecimentos teórico-prático-metodológicos nas linhas de 

pesquisa do grupo “ENFERMAGEM NAS AÇÕES PROMOCIONAIS À SAÚDE: 

uma abordagem interdisciplinar”, sob orientação de um professor-pesquisador. 

 

2. Etapas do processo seletivo 

 O processo seletivo constará de 3 (três) fases. Contudo, para a divulgação do 

resultado final será realizada uma média aritmética entre as fases, para aqueles 

que obtiverem nota mínima de 5,0 pontos em cada fase.  

 O resultado final será divulgado por ordem DECRESCENTE de nota. 

 

 1ª Fase: Eliminatória 

  Avaliação do Currículo (ANEXO E); 

  Valor do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) superior a 7,0 pontos; 

  Não apresentar reprovações em eixos no histórico acadêmico. 

 

 2ª Fase: Eliminatória 

 Avaliação escrita, sendo esta uma redação com tema atual da área de saúde, o 

qual será definido pelos docentes integrantes do grupo de pesquisa (ANEXO A), 

tendo o aluno que atingir a nota mínima de 5,0 pontos; 

 



 3ª Fase: Eliminatória 

 

 Entrevista com o candidato, tendo o aluno que atingir a nota mínima de 5,0 pontos; 

 

 

3. Documentos exigidos 

Os documentos listados abaixo deverão ser entregues na secretaria do Curso de 

graduação em Enfermagem do Centro Universitário UNIFACEX. 

 

 Ficha de inscrição preenchida e assinada (ANEXO B); 

 Termo de pesquisador voluntário preenchido e assinado (ANEXO C) 

 Currículo impresso (ver modelo no ANEXO D) 

 Histórico de graduação em Enfermagem (pode ser o histórico comparativo 

que é emitido pelo NETSTUDENT) 

 

4. Número de vagas 

O grupo de Pesquisa “ENFERMAGEM NAS AÇÕES PROMOCIONAIS À SAÚDE: 

uma abordagem interdisciplinar” oferece 10 vagas para discentes voluntários que 

tenham interesse em contribuir no campo da pesquisa em saúde e enfermagem.  

 

5. Período de inscrição: 

a) Período da inscrição: de 06 de Março a 16 de Março até as 21h, com a 

documentação entregue à secretaria da Coordenação do Curso de Enfermagem, na 

Unidade III, 1º andar; 

b) Realização da avaliação escrita será dia 19 de Março das 17:30h as 18:30h.  

c) Entrevista será realizada no período de  21 a 23 de Março das 17h as 18:30h, 

com horário e dia previamente agendado; 

c) Resultado final da seleção: 26 de Março publicado nos murais e no AVA. 

d) Data do encontro inaugural do grupo de pesquisa: 27 de Março às 17h (sala a 

definir tempestivamente). 

 

Observação: a fase de análise do histórico escolar ocorrerá internamente e será 
avaliado pelos docentes integrantes do grupo de pesquisa.  Após o término de todas 
as fases, os alunos serão alocados de acordo com a afinidade das linhas de pesquisa 
(ANEXO A). 

 

 

6. Certificação 

A certificação do aluno ocorrerá após os seis primeiros meses de participação e 

produção no grupo de pesquisa, tendo aluno assiduidade comprovada pelo 

professor orientador. 



 

7. Compromissos 

 Do professor orientador 

 Dedicar-se para orientar os discentes voluntários sob sua supervisão para 

estarem aptos a produção intelectual e científica na área da saúde; 

 Estimular os discentes a produzirem e participarem de eventos científicos em 

âmbito local, regional e/ou nacional; 

 Avaliar o(s) discentes(s) sob sua orientação, considerando os aspectos 

relacionados ao cumprimento das metas estabelecidas; 

 

 Do aluno voluntário 

 Realizar atividades de pesquisa em conjunto com o professor orientador, 

atendendo o cronograma estabelecido por este; 

 Ter disponibilidade mínima de 4h semanais; 

 Contribuir com o professor orientador no desenvolvimento de pesquisas para 

ampliar o conhecimento no campo da saúde e enfermagem;  

 Ser assíduo nos encontros agendados pelo professor orientador; 

 Cumprir com as metas estabelecidas para o grupo de pesquisa. 

 

Observação: o não cumprimento das atribuições do aluno voluntário acarretará no 

desligamento do mesmo. 

 

9. Das disposições gerais: 

a) Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, aquele que, tendo 

objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou 

imperfeições, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso; 

 

b) A qualquer tempo, o presente edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou 

em parte, seja por decisão unilateral do UNIFACEX, seja por motivo de interesse 

público ou exigência legal, sem que isso implique direitos a indenização ou 

reclamação de qualquer natureza. 

 

c) Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação de 
Enfermagem do UNIFACEX, depois de ouvidas as orientações da Pro-Reitoria 
Acadêmica. 
 
d) Os discentes selecionados atuarão de forma voluntária e não terão nenhum 
vínculo empregatício com a UNIFACEX. 

 

Natal (RN), 06 de Março de 2018. 

 
 

Fábio Claudiney da Costa Pereira 
Coordenação do Curso de Enfermagem 



ANEXO A 

 

CORPO DOCENTE DO GRUPO DE PESQUISA “ENFERMAGEM NAS AÇÕES 

PROMOCIONAIS À SAÚDE: uma abordagem interdisciplinar”. 

 

 Líder do grupo de pesquisa 

PROF.ª  Tayssa Suelen Cordeiro Paulino 

 

 Distribuição do corpo docente de acordo com a linha de pesquisa 

LINHAS DE PESQUISA PROFESSORES 

 O PROCESSO DE TRABALHO 
DA ENFERMAGEM NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE. 

 
PROF.ª DELANNE CRISTINA SOUZA DE SENA 
FONTINELE 
PROF.º FÁBIO CLAUDINEY DA COSTA PEREIRA 
PROF.ª  ISABEL CRISTINA AMARAL DE SOUSA 
ROSSO NELSON 
PROF.ª MARCIA CUNHA DA SILVA PELLENSE 
PROF.ª MARIA CRISTIANA DA SILVA SOUTO 
PROF.ª TACIANA JACINTO DE ALMEIDA  
PROF.ª TAYSSA SUELEN CORDEIRO PAULINO 
 

 EDUCAÇÃO E CIDADANIA 
NAS AÇÕES DE 

ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM. 

 FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE/ENFERMAGEM. 

 
 DESENVOLVIMENTO DO 
PROCESSO ASSISTENCIAL 

NA MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE. 

 
 
PROF.ª ANDRESSA MÔNICA GOMES FERNANDES 
PROF.ª  KAROLINA DE MOURA MANSO DA ROCHA 
PROF.ª LUZIA KELLY DA SILVA NASCIMENTO 
PROF.ª RAFAELA COSTA DE MEDEIROS MOURA 
 

 FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO 
EM SAÚDE/ENFERMAGEM. 
 

 



ANEXO B 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ALUNO PESQUISADOR VOLUNTÁRIO DO GRUPO DE 

PESQUISA ““ENFERMAGEM NAS AÇÕES PROMOCIONAIS À SAÚDE: uma 

abordagem interdisciplinar.” 

 

 

 

Inscrito (a): ______________________________________________________________ 

Matrícula: _______________________________________________________________ 

Eixo: _________    Turma: ______     Turno: ________________ 

E-mail: _____________________________________   

Telefone/Cel: ____________________ 

 

 

 

 

( ) Declaro estar ciente de todas as condições constantes no Edital de seleção para 

bolsista voluntário do Grupo de Pesquisa “ENFERMAGEM NAS AÇÕES 

PROMOCIONAIS À SAÚDE: uma abordagem interdisciplinar”. 

 

 

 

NATAL, ____ de _____________ de 2018. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura do candidato (a) 

 

 



 

ANEXO C 

 

TERMO DE ADESÃO AO (À) BOLSISTA VOLUNTÁRIO (A) 

(VOLUNTARIADO EM PARTICIPAR DO GRUPO DE PESQUISA) 

 

 

Nome do voluntário: _______________________________________________________ 

Identidade: ___________________________ 

Endereço: __________________________________ Bairro: ______________ 

CEP: _____________   Telefone: (84) __________________ 

 

Tipo de atividades que o voluntário vai prestar: 

- Desenvolvimento de atividade acadêmica relacionada à pesquisa no âmbito da 

saúde/enfermagem; 

- Participação em eventos científicos; 

- Cumprimento das atividades propostas. 

 

 

( ) Declaro que estou ciente e aceito os termos da Lei do Serviço Voluntário, n° 

9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

 

 

Natal (RN), _____ de _____________ de 2018. 

 

 

_________________________________________ 

NOME (Voluntário) 

 

 

___________________________________ 

Tayssa Suelen Cordeiro Paulino 
(Lider e Coordenadora do curso de Enfermagem) 

 



ANEXO D 

 

 

MODELO DO CURRÍCULO 

 

 
[Nome Completo] 
Brasileiro, [Estado Civil], [Idade] anos 
[Endereço – Rua/Av. + Numero + Complemento] 
[Bairro] – [Cidade] – [Estado] 
Telefone: [Telefone com DDD] / E-mail: [E-mail] 
 
 
OBJETIVO 
 
[Cargo pretendido] 
 
 
FORMAÇÃO 
 
 

  
 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 

 [Descrição] ([Local], conclusão em [Ano de Conclusão do Curso ou Atividade]). 

 [Descrição] ([Local], conclusão em [Ano de Conclusão do Curso ou Atividade]). 

 [Descrição] ([Local], conclusão em [Ano de Conclusão do Curso ou Atividade]). 

 [Descrição] ([Local], conclusão em [Ano de Conclusão do Curso ou Atividade]). 
 
 
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS 
 
 

 [Descrição das produções: do tipo resumo publicado em ANAIS, e artigos 
científicos publicados em revistas] 

 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
 

 [Descrição Informação Adicional] 

 [Descrição Informação Adicional] 

 [Descrição Informação Adicional] 



ANEXO E 

 

 

ITENS QUE SERÃO AVALIADOS NO CURRÍCULO 
 

ITENS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 
ATRIBUÍDA 

FORMAÇÃO ACADÊMICA   

1. Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) – média de 7,0 a 8,0 pontos (1,0 pontos)  

2. Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) – média de 8,1 a 9,0 pontos (1,5 pontos)  

3. Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) – média de 9,1 a 10,0 pontos (2,0 pontos)  

4. Bolsista (remunerado ou voluntário) de Iniciação científica e/ou monitoria, extensão, 
apoio técnico e de aperfeiçoamento (0,5 por cada semestre completo de participação).  

 

5. Participação em Projeto de Pesquisa, extensão e monitoria (0,5 por cada semestre 
completo de participação) 

 

6. Não ter sido reprovado (0,5 pontos)  

PRODUÇÃO CIENTÍFICA (A partir do início da graduação em Enfermagem)  

1. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis CAPES Enfermagem A (2,0 pontos 
por artigo) 

 

2. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis CAPES Enfermagem B (1,0 pontos 
por artigo) 

 

3. Artigo publicado ou aceito em periódico Qualis CAPES Enfermagem C (0,5 pontos 
por artigo) 

 

4. Trabalho completo (a partir de 5 páginas) publicado em anais de evento 
internacional, nacional, local ou regional (1,0 ponto por cada trabalho) 

 

5. Resumo simples ou expandido publicado em anais de evento internacional, 
nacional, local ou regional (0,5 pontos) 

 

6. Apresentação (oral ou pôster) de Trabalho evento internacional, nacional, local ou 
regional (0,8 pontos) 

 

7. Participação em evento internacional, nacional, local ou regional (0,6 pontos)  

8. Participação em minicursos promovidos pelo UNIFACEX com carga horária mínima 
de 4h. (0,5 pontos) 

 

9. Participação em minicursos promovidos por outras instituições de ensino com carga 
horária mínima de 4h. (0,2 pontos) 

 

 
TOTAL 

 

 


