
 

 

  CHAMADA INTERNA Nº 01/2021 – SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO 

                               EDITAL FIEX – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CCS) 
                               DEPARTAMENTO DE NEUROPSIQUIATRIA 

 

 
O programa de extensão Psicoeducação e primeiros cuidados psicológicos como estratégias de prevenção e promoção da saúde 

durante a pandemia de covid-19 – Extensão COVIDPsiq, registrado no Portal de Projetos sob o nº 054563, vinculado ao 

Departamento de Neuropsiquiatria (CCS) e à Coordenadoria de Ações Educacionais (CAEd/PROGRAD), torna pública a abertura de 

inscrições para seleção de BOLSISTAS, de 25/06/2021 a 28/06/21, para atuação no período de 1º de julho de 2021 a 31 de janeiro de 

2022, sendo a presente seleção relativa ao Edital FIEX-Centro de Ciências da Saúde (CCS) e em conformidade à descrição das vagas no 

item 03 desta chamada. Serão ofertadas 04 bolsas de extensão, para o cumprimento de 20 horas semanais, no valor de 400,00 reais 

mensais, pelo período de permanência. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. As inscrições dos/as interessados/as serão realizadas somente por meio eletrônico, pelo e-mail indicado pelo projeto 

correspondente, no item 03 desta chamada, no período de 25/06/2021 a 28/06/2021; 

1.2. Será considerada válida apenas a inscrição dos/as candidatos/as que preencherem todos os campos da ficha de inscrição 

(ANEXO II), e a enviarem juntamente com a cópia do Histórico    Escolar e do Currículo Lattes; 

1.3. Uma das quatro vagas é destinada a estudantes que possuam benefício sócio-econômico;  

1.4. O/A candidato/a selecionado/a deve estar matriculado(a) regularmente e não deve dispor de outra bolsa institucional. 

 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

 A seleção será realizada conforme segue: 

2.1. Cumprimento dos requisitos dispostos no item 03; 

2.2. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas; 

2.3. Entrevista individual realizada com os/as candidatos/as, na qual será avaliado se as competências e habilidades desses/as 

são compatíveis para a execução das atividades propostas, bem como as experiências em atividades relacionadas à temática 

de atuação. O não comparecimento à entrevista acarretará em nota igual a zero nessa etapa; 

2.4. Os critérios de seleção serão os seguintes: 

2.4.1. Desempenho acadêmico (Peso 1,0); 

2.4.2. Adequação das propostas de atuação aos planos de atividade dos bolsistas (Anexo I) (Peso: 5,0); 

2.4.3. Demonstração de habilidades compatíveis com os planos de atividade dos bolsistas (Anexo I) (Peso 2,0); 

2.4.4. Apresentação de pôsteres ou temas livres em eventos científicos (Peso 1,0); 

2.4.5. Ter experiência de no mínimo de 06 meses em projetos de extensão ou pesquisa (Peso 1,0). 

 

3. DAS VAGAS 

 

 

Projeto 

 

Vagas 

 

Requisitos* 

 

Contato para inscrição 

 

Psicoeducação e 

primeiros cuidados 

psicológicos como 

estratégias de 

prevenção e promoção 

da saúde durante a 

pandemia de covid-19 

 

 

 

 

 

04 

(quatro) 

* Estar cursando entre o 4º e o 8º 

semestre do Curso de Medicina 

* Ter 20 horas semanais disponíveis, com 

horários compatíveis para a execução 

das atividades; 

* Uma das vagas terá como prioridade 

alunos que possuam beneficio sócio-

econômico. Na ausência de candidatos 

com essa características, a vaga será 

preenchida pelos demais candidatos.  

- A inscrição deverá ser realizada pelo 

e-mail caed@ufsm.br 

 

- A inscrição será deferida mediante 

confirmação, por e-mail, do 

recebimento dos documentos da 

inscrição. 

 

- As entrevistas seguirão o cronograma 

conforme o item 05 deste edital. Serão 

realizadas pelo Google Meet, com link 

da sala, data e horário a  serem enviados 

ao/à candidato/a por e-mail, no ato de 

deferimento da inscrição.   

* Plano de atividades de cada bolsista no Anexo I. 

mailto:caed@ufsm.br


4. DOS DEVERES DOS BOLSISTAS 

 

4.1. O/A candidato/a deverá cumprir 20 (vinte) horas semanais; 

4.2. Cumprir o plano de atividades, respeitando o cronograma estipulado; 

4.3. Enviar, ao coordenador, relatórios mensais, até o dia 10 do mês seguinte, das atividades desenvolvidas; 

4.4. Cada bolsista deverá apresentar um trabalho científico na Jornada Acadêmica Integrada e/ou numa das edições do Fórum 

Permanente de Extensão, durante o ano de 2021; 

4.5. O não cumprimento de qualquer um dos itens acima implicará no cancelamento da bolsa e na substituição pelo(a) candidato(a) 

suplente.  

 

5. DO CRONOGRAMA 

 

Atividade Período 

Inscrições 25/06/2021 a 28/06/21 

(23h59min) 

Entrevistas 29/06/2021 (manhã, das 

09h00min às 10h00min) 

Resultado Preliminar 29/06/2021 (13h00min) 

Interposição de Recurso 29/06/2021 

(14h00min às 23h59min) 

Resultado Final 30/06/2021 

(11h00min) 

Cadastro do bolsista 30/06/2021 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

6.1 O/a candidato/a selecionado/a será prévia e formalmente comunicado/a sobre o início efetivo das atividades; 

6.2 Tão logo tenham início as atividades, o/a bolsista deverá ter, ou prontamente providenciar, conta- corrente em seu nome 

(da qual seja o titular), para o recebimento de bolsa mensal, a qual não poderá  ser conjunta; 

6.3 A prestação de qualquer informação falsa acarretará na imediata desclassificação do processo seletivo e na suspensão da 

bolsa, caso o processo de bolsa já se encontre em andamento;  

6.4 Os casos omissos serão analisados pelo coordenador do projeto/programa de extensão.  

 

 

Santa Maria, 25 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

VITOR CRESTANI CALEGARO 

Coordenador do Projeto 



ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO E DOS PLANOS DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

 

 

Resumo do programa de extensão: 

 

As ações propostas se alinham ao projeto de pesquisa COVIDPsiq, que passou a monitorar os sintomas emocionais e comportamentais dos 

cidadãos brasileiros a partir de uma pesquisa em nível nacional, que procedeu à coleta de dados nos anos de 2020 e 2021, visando analisar a 

relação entre saúde mental e pandemia. O programa tem por objetivo difundir o conhecimento gerado a partir da pesquisa COVIDPsiq para a 

população geral, desenvolvendo oportunidades de esclarecimento, aprendizagem, prevenção de agravos e promoção da saúde mental, com 

enfoque na pandemia de COVID-19, promover ações psicoeducativas em ambiente virtual, e acolhimento das demandas dos participantes por 

meio de teleatendimento (Suporte ao Participante – SAP). 

 

 

Plano de Trabalho Individual dos Bolsistas: 

 

 

BOLSA 01 

 

O bolsista atuará na organização dos cursos de extensão que serão ofertados aos participantes da pesquisa (ação 01). Serão cursos que ocorrerão 

em diferentes turmas, portanto, o bolsista ficará responsável por 02 turmas. As tarefas serão de auxiliar na divulgação dos cursos, enviando e 

respondendo e-mails; contribuir para a administração dos cursos no Google Classroom; auxiliar na avaliação dos cursos; providenciar o envio 

dos certificados. O bolsista atuará junto aos professores, sob orientação dos mesmos. As aulas, em si, serão preparadas pelos docentes.  

 

Cronograma:  

- Julho: preparação dos cursos 01 e divulgação; 

- Agosto a setembro: realização do curso 01; 

- Outubro: avaliação do curso 01, preparação do curso 02 e divulgação; 

- Novembro a dezembro: realização do curso 02; 

- Janeiro de 2022: avaliação do curso e preparação do relatório final.  

 

 

BOLSA 02 

 

O bolsista 02 atuará na organização dos cursos de extensão que serão ofertados para os profissionais da saúde (ação 02), da mesma forma que o 

bolsista 01, mas ficará responsável pelas outras duas turmas previstas. Observa-se que as turmas poderão ocorrer simultaneamente. As tarefas 

serão de auxiliar na divulgação dos cursos, enviando e respondendo e-mails; contribuir para a administração dos cursos no Google Classroom; 

auxiliar na avaliação dos cursos; providenciar o envio dos certificados. O bolsista atuará junto aos professores, sob orientação dos mesmos. As 

aulas, em si, serão preparadas pelos docentes.  

 

Cronograma: 

- Julho: preparação dos cursos 03 e divulgação; 

- Agosto a setembro: realização do curso 03; 

- Outubro: avaliação do curso 03, preparação do curso 04 e divulgação; 

- Novembro a dezembro: realização do curso 04; 

- Janeiro de 2022: avaliação do curso e preparação de relatório final.  

 

 

BOLSA 03 

 

Auxiliar na preparação dos materiais audiovisuais: edição de vídeos e dos áudios para podcast. Produção dos materiais nos canais de divulgação.  

Cronograma: 

- Julho de 2021 a janeiro de 2022: edição de 03 vídeos por semana (formato longo – 20 minutos para Youtube e formatos curtos para Facebook 

e Instagram) e um áudio para podcast. 

 

 

BOLSA 04 

 

Auxiliar na produção da cartilha e produção de imagens para divulgação. Deverá ser responsável pela disponibilização dos materiais nas redes 

sociais e pela divulgação para a imprensa.  

- Cronograma:  

- Julho a outubro: produção da cartilha, e três imagens por semana; 

- Novembro a janeiro: divulgação de conteúdos.  

 

 

Obs: todas as atividades descritas serão desenvolvidas de julho de 2021 a janeiro de 2022. A distribuição das bolsas descritas acima 

ocorrerá de acordo com o perfil dos bolsistas selecionados. 



ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMADA INTERNA 01/2021 PROJETO 

“PSICOEDUCAÇÃO E PRIMEIROS CUIDADOS PSICOLÓGICOS 

COMO ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE 

DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19” 

 

NOME COMPLETO: 

CURSO: UNIDADE: 

SEMESTRE: MATRÍCULA: 

RG: CPF: 

ENDEREÇO COMPLETO: 

TELEFONE PARA CONTATO (COM DDD): 

E-MAIL PARA CONTATO (PREFERENCIALMENTE INSTITUCIONAL): 

POSSUI BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO? ( ) SIM ( ) NÃO 

TRABALHA FORA DA UFSM? ( ) SIM ( ) NÃO 

CASO SIM, ONDE? 

DADOS BANCÁRIOS:* 

BANCO: 

AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

*Observar: a) a conta deve ser do tipo conta corrente); b) o titular da conta deve ser a/o candidata/o à bolsa, ou seja, a conta não pode 

ser de terceiros e não pode ser conjunta. 

 

QUADRO DE HORÁRIOS 

(escreva os horários disponíveis para a atividade de bolsista, devendo somar 20 

horas semanais) 

TURNO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã      

Tarde      

Noite      

 

 

Eu, candidato(a) à bolsa, declaro: 

1º) Ser estudante da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em situação regular  (matriculado); e 

2º) Não estar vinculado a outra bolsa, independente do órgão financiador. 

3º) Declaro que todas as informações descritas são verdadeiras.  

 

 

Assinatura do(a) candidato(a) (pode ser digitalizada): Data da inscrição: 

 
......./......./............ 


