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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CCS 
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EDITAL Nº 003/2020 – FIEX 2021  

TERMO ADITIVO 001/2021 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE EXTENSÃO FIEX 

  

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), através do Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde – GEPICS e do Laboratório de Práticas 

Integrativas e Complementares - LAPICS, torna pública a abertura de inscrições para seleção de 

acadêmicos(as) dos Cursos de Graduação da área do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da 

Universidade Federal Santa Maria (UFSM), campus de Santa Maria, para provimento de cinco (5) 

Bolsas de Extensão.   

 

1. OBJETIVO 

O presente edital unificado tem por objetivo regulamentar a seleção de acadêmicos (as) dos 

Cursos de Graduação da área do CCS da UFSM, campus de Santa Maria, que receberão Bolsas de 

Extensão, para atuar junto aos Programas: 

- Programa de Extensão: “AMBULATÓRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES”, coordenado pela Profa. Dra. Ângela Kemel Zanella; 

- Programa de Extensão: “PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO 

CUIDADO À SAÚDE”, coordenado pelo Prof. Dr. Marcio Rossato Badke. 

 

 

2. CRONOGRAMA 

2.1 Lançamento do Edital – 23 de junho de 2021 

2.2 Período para a inscrição dos candidatos – 23/06/2021 a 24/06/2021, até às 22 horas. Inscrição 

online pelo link:  https://forms.gle/BD26BdU9kLTFLqzi8  

2.3 Etapas da seleção: Entrevista pelo Google Meet. 

https://forms.gle/BD26BdU9kLTFLqzi8


2.3.1 A entrevista ocorrerá durante a manhã do dia 28 de junho de 2021.   

2.4 Divulgação do resultado dos selecionados e dos suplentes – 28/06/2021 (por meio de e-mail 

enviado aos inscritos e das páginas do GEPPICS e LAPICS, via Facebook e Instagram).  

2.4.1 Esse prazo pode ser alterado conforme a necessidade de ajuste no cronograma da etapa de 

entrevista.  

2.5 Início das atividades junto às coordenadoras e coordenador dos Programas de Extensão, com o 

desenvolvimento dos Planos de Atividades. 

 

3. BOLSAS E VAGAS  

3.1 Todas as bolsas serão de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais.  

Vagas Nº Projeto SIE Título Projeto Atividade Vigência da Bolsa* 

01 055277 PROGRAMA: “AMBULATÓRIO DE 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES”. 

Capacitação 

PICS 

01 de julho de 2021 

até 31 de janeiro de 

2022 

01 055277 PROGRAMA: “AMBULATÓRIO DE 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES”. 

Atendimentos 

PICS 

01 de julho de 2021 

até 31 de janeiro de 

2022 

01 055277 PROGRAMA: “AMBULATÓRIO DE 

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES”. 

Seminário de 

Integração 

PICS 

01 de julho de 2021 

até 31 de janeiro de 

2022 

01 049735 PRÁTICAS INTERATIVAS E 

COMPLEMENTARES NO CUIDADO À 

SAÚDE 

LAPICS 

01 de julho de 2021 

até 31 de janeiro de 

2022 

01 049735 PRÁTICAS INTERATIVAS E 

COMPLEMENTARES NO CUIDADO À 

SAÚDE 

Atuação com 

plantas 

medicinais no 

Horto didático 

01 de julho de 2021 

até 31 de janeiro de 

2022 

*Período de vigência sujeito a ajuste, devido à pandemia da covid-19 e retorno das atividades presenciais. 

 

 

4. REQUISITOS 

4.1 Estar regularmente matriculado nos Cursos de Graduação da UFSM até o período final da 

vigência da bolsa. 

4.2 Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no Portal do aluno. 

4.3 Possuir conta corrente pessoal, para viabilizar implantação da bolsa. Não será permitida conta 

poupança ou conta conjunta. 

4.4 Cumprir as atividades constantes dos planos de atividades, a ser propostos pelas orientadoras e 

orientador no ato da inscrição. 



4.5 Não ter vínculo empregatício ou outra bolsa de qualquer natureza, exceto benefício 

socioeconômico. 

 

5. INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições serão realizadas conforme segue: 

a) Dias: 23/06/2021 a 24/06/2021. 

b)Pelo Link: https://forms.gle/BD26BdU9kLTFLqzi8  

c) Horário para inscrição: Até às 22:00 horas do dia 24/06/2021. 

d) Informar no formulário para qual(is) vaga(s) estará realizando a inscrição e mencionar a ordem de 

prioridade, caso se inscreva em mais de uma. 

 

6. PROCESSO SELETIVO 

6.1 O processo seletivo dos(as) Bolsistas de Extensão ficará a cargo de uma Comissão de Seleção 

composta por membros vinculados ao grupo de pesquisa. 

6.2. O processo seletivo será composto de uma fase: 

a) Composta por uma entrevista, que acontecerá durante a manhã do dia 28 de junho de 2021, junto 

à comissão de seleção, via Google Meet. Essa etapa será eliminatória e classificatória, devendo o(a) 

candidato informar via e-mail caso haja algum impedimento de participação na entrevista. O 

candidato que não justificar sua ausência e que não comparecer ao horário agendado será 

automaticamente desclassificado. 

b) Os candidatos serão notificados via e-mail utilizado no ato da inscrição sobre o horário da 

entrevista. 

6.3. Os(As) candidatos(as) serão classificados(as) em ordem decrescente, como titulares e suplentes, 

os(as) candidatos(as) que ficarão na suplência, poderão ser acionados(as) a qualquer momento em 

caso de desistência. A divulgação do resultado dos(as) selecionados(as) e dos(as) suplentes 

acontecerá via e-mail enviado aos inscritos. 

 

 

7. RESPONSABILIDADES DOS BOLSISTAS  

7.1 Cumprir a carga horária de 20 horas semanais em atividades de extensão, juntamente com 

atividades do GEPPICS e LAPICS conforme planos de trabalho a serem acordados com a 

coordenadora e coordenador dos Programas.  

7.2  Cumprir com as exigências do edital que rege a bolsa que está concorrendo. 

7.3 Os(As) candidatos(as) aprovados(as) deverão se responsabilizar pela assinatura do Termo de 

Compromisso, contatando o(a) coordenador(a) do Projeto. 

https://forms.gle/BD26BdU9kLTFLqzi8


7.4 Apresentar trabalhos na JAI no ano de 2021. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail geppicsufsm@gmail.com 

 

 

 

 

                      

Profa. Dra. Ângela Kemel Zanella                              Prof. Dr. Marcio Rossato Badke 

     Docente do Departamento                                             Docente do Departamento 

          de Fisioterapia e Reabilitação da UFSM                              de Enfermagem da UFSM 
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