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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES 

 

 

EDITAL Nº 01/2021 

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA FIPE ARD 

 

 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio do projeto FIPE ARD, torna pública a 

abertura de inscrições para seleção de estudantes do curso de graduação em enfermagem para a 

bolsa de iniciação científica no Projeto de Pesquisa “Tecnologias como possibilidades para o 

cuidado de crianças e adolescentes com necessidades especiais de saúde”, conforme a 

Resolução 01/2013 da UFSM e as Resoluções RN 017/2006 (e seus anexos) e RN 023/2008 do 

CNPq. 

 

1. CRONOGRAMA: 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Inscrições dos Candidatos 07/06/2021 a 08/06/2021 

Avaliação dos Candidatos 08/06/2021  

Divulgação do Resultado Preliminar 09/06/2021 

Período de Recurso contra o Resultado Preliminar 09/06/2021 

Análise dos Pedidos de Reconsideração 10/06/2021 

Divulgação do Resultado Final 11/06/2021 

Indicação do Bolsista e Entrega do Termo de Compromisso 11/06/2021 

 

 

2. INSCRIÇÕES: 

 

2.1 Período: 07/06/2021 a 08/06/2021 

2.2 Horário: 08:00 horas às 18:00 horas 

2.3 Local: as inscrições serão feitas somente pelo e-mail: andressa-da-silveira@ufsm.br 

 

 

3. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: 

 

3.1 Ficha de Inscrição do candidato a Bolsista (Anexo 1) em PDF (2,0 pontos) 
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3.2 Carta de Intenções (Anexo 2) em PDF (3,0 pontos) 

3.3 Currículo Lattes em PDF (3,0 pontos) 

3.4 Histórico Escolar atualizado em PDF (2,0 pontos) 

 

4. PROCESSO SELETIVO: 

 

4.1 Recepção da inscrição via e-mail e análise documental conforme o item 3 deste Edital. Os 

candidatos que atingirem média 7,0 ou superior estarão classificados.  

 

Coordenadora do 
Projeto 

Projeto de Pesquisa Requisitos Específicos 

Andressa da Silveira 

“Tecnologias como 
possibilidades para o cuidado 
de crianças e adolescentes com 
necessidades especiais de 
saúde” 

- Ser estudante de graduação em 
enfermagem do campus de Palmeira 
das Missões. 
 
- Ter vínculo ativo no Projeto de 
Pesquisa no Portal de Projetos. 
 
- Currículo lattes atualizado. 

 
- Ter disponibilidade de horários entre 
8 horas até às 18 horas, de segunda a 
sexta-feira. 

 

 

4.1.2 A nota final terá valor máximo de 10 pontos. Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota 

final igual ou superior a 7,0 respeitando o limite máximo de 10,0. Os demais candidatos serão 

considerados reprovados. 

 

4.1.3 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. 

 

4.2 A seleção será válida para o período de julho de 2021 a fevereiro de 2022. 

 

 

5. DA BOLSA E DAS VAGAS 

 

5.1 A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração de 8 meses, de julho 2021 a fevereiro 

de 2022. Haverá uma vaga para atuação no projeto de pesquisa.  

 

 

6. DOS REQUISITOS EXIGIDOS DO ESTUDANTE PARA INDICAÇÃO 
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6.1 Estar regularmente matriculado na Universidade Federal de Santa Maria, campus de Palmeira das 
Missões, no curso de graduação em enfermagem. 
 
6.2. Estar cadastrado no projeto de pesquisa vigente, na categoria de “participante” ou “colaborador”. A 
condição de “bolsista” será adotada automaticamente pelo sistema quando da indicação do aluno.  
 
6.3. Ter os dados pessoais atualizados (e-mail e telefone) no DERCA e no Portal do Aluno.  
 
6.4. Possuir currículo Lattes atualizado na base do CNPq.  
 
6.5. Possuir conta corrente ativa, no nome e CPF do aluno beneficiário, em qualquer banco, para 
viabilizar implantação da bolsa.  
 
6.5.1. Não será realizado o pagamento em contas poupança de qualquer banco, conta fácil da Caixa 
Econômica Federal, conta conjunta de qualquer banco ou conta de terceiros.  
 
6.6. Não ter vínculo empregatício ou outras bolsas, exceto aquelas que possuam objetivos 
assistenciais, de manutenção ou de permanência (RN 017/2006 – CNPq).  
 
6.7 Cumprir as atividades constantes do plano de atividades do bolsista, a ser proposto pelo orientador 
no ato da inscrição. 
 
6.8 O não atendimento aos itens acima mencionados implicará no cancelamento da bolsa. 
 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO: 

 

7.1 O resultado preliminar será divulgado no dia 09/06/2021, no site do Campus de Palmeira das 

Missões e na página do GAP. Os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado preliminar 

dentro do prazo previsto no cronograma do edital. 

 

7.2 O resultado Final será divulgado no dia 11/06/2021. 

 

7.3 A seleção do bolsista é prerrogativa do Coordenador do Projeto e será de sua inteira 

responsabilidade, respeitando a resolução 01/2013 e as Resoluções RN 017/2006 (e seus anexos) e 

RN 023/2008 do CNPq. Cabe ao coordenador do Projeto a definição dos requisitos para seleção dos 

bolsistas, a realização da avaliação e seleção dos bolsistas e o julgamento dos recursos. 

 

7.4 Os candidatos aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas finais obtidas. Em 

caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

 

7.4.1 Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades propostas; 

 

7.4.2 Maior tempo de atuação no projeto de pesquisa; 

 

7.4.3 Será dada preferência a alunos com mais tempo de experiência nas atividades relacionadas à 

temática do projeto. 
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8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.2 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail: andressa-da-silveira@ufsm.br ou 

gapcampuspm@ufsm.br. 

 

 

 

Palmeira das Missões, 07 de junho de 2021, 

 

 

 

 

 

Andressa da Silveira 

SIAPE 1932703 

Coordenadora do Projeto



 

 

                     ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Projeto de Pesquisa: “Tecnologias como possibilidades para o cuidado de crianças e 

adolescentes com necessidades especiais de saúde” 

Coordenadora: Profª Drª Andressa da Silveira 

 

1. Preenchimento de dados pessoais: 

Nome do(a) 
candidato(a): 
 

 

Data de nascimento: 
 

 

Matrícula: 
 

 

Semestre: 
 

 

RG: 
 

 

CPF: 
 

 

E-mail: 
 

 

Telefone para contato: 
 

 

 

2. Descreva como você conheceu este projeto de pesquisa? 

3. Quais os motivos que te levaram a fazer a inscrição para esta seleção de 
bolsista?  

4. Indique sua disponibilidade de horários para atuar no projeto de pesquisa: 

Dia Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã 
8:00-12:00h 

 
 
 
 

    

Tarde 
13:30-18:00h 

 
 
 
 

    

 
*Após digitar as informações, a ficha de inscrição deve ser salva em PDF. 



 

 

 
ANEXO 2   

 
MODELO DA CARTA DE INTENÇÕES 

 

Eu, (nome completo), estudante do curso de (xxxx) da UFSM campus de Palmeira 

das Missões, com matrícula (número), tenho interesse em participar do Projeto de 

Pesquisa (XXX).  

 

A partir da apresentação inicial o(a) candidato(a) deve: 

 

- Descrever os motivos que o levaram a participar do processo seletivo para a bolsa e as 

vivências no projeto de pesquisa desde sua inserção até os dias atuais. 

- Apresentar possíveis atividades que poderá desenvolver a fim de contribuir com o 

desenvolvimento do Projeto de pesquisa. 

- A carta de intenções deve ser escrita em fonte Arial, tamanho 12 e texto justificado. Após 

a descrição da carta, a mesma deve ser salva em PDF.  

 

*Observação:  Na inscrição, além dos Anexos 1 e 2, o(a) candidato(a) deve anexar o 

Histórico Escolar atualizado e o Currículo Lattes. Todos os documentos devem ser 

inseridos no formato PDF. 

 

 

 

 


