
 

 

 

CHAMADA INTERNA Nº 01/2021 – SELEÇÃO DE BOLSISTAS ENSINO                                         

EDITAL UFSM - PROGRAD – FIEn 

DEPARTAMENTO DE NEUROPSIQUIATRIA 

 
 

O programa de ensino Promoção da Saúde Mental Discente: Interface entre Saúde e Educação com Foco na 

Resiliência, registrado no Portal de Projetos sob o nº 054712, vinculado ao Departamento de Neuropsiquiatria (CCS) e à 

Coordenadoria de Ações Educacionais (CAEd/PROGRAD), torna pública a abertura de inscrições para seleção de 

BOLSISTAS, para atuação no período de 14 de setembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022, sendo a presente seleção relativa 

ao Edital UFSM-PROGRAD- FIEn e em conformidade à descrição das vagas no item 03 desta chamada. Serão ofertadas 

10 bolsas de ensino, para o cumprimento de   20 horas semanais, no valor de 400,00 reais mensais, pelo período de 

permanência, para realização de estágio extracurricular em Psiquiatria. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. As inscrições dos/as interessados/as serão realizadas somente por meio eletrônico, conforme indicado no 
item 03 desta chamada, no período de 06/09/2021 a 10/09/2021; 

1.2. Será considerada válida apenas a inscrição dos/as candidatos/as que preencherem devidamente todos os 
campos do link de inscrições; 

1.3. Duas das dez vagas serão destinadas a estudantes que possuam benefício socioeconômico; 

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. Nota da ficha de pontuação, devidamente comprovada, conforme os seguintes critérios: 

 

 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Participação em projetos de pesquisa ou extensão 01 ponto a cada período de 06 meses contínuos, por projeto 

Publicação de artigos ou capítulos de livro 0,3 para cada publicação 

Apresentação de trabalhos em eventos 0,01 para cada trabalho apresentado 

Organização de eventos 0,5 ponto para cada participação 

Monitorias 0,5 ponto por cada 120 horas, por monitoria 

Estágios extracurriculares 0,10 ponto por cada 120 horas, por estágio 

Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate serão os seguintes: 

 

1. Maior percentual do curso de Medicina concluído; 

2. Maior idade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. DAS VAGAS 
 

 

Projeto 

 

Vagas 

 

Requisitos* 

 

Contato para inscrição 

 

Promoção da Saúde 

Mental Discente: 

Interface entre Saúde 

e Educação com Foco 

na Resiliência 

 

 

 

 

10 

(dez) 

* Ser estudante de Medicina 
da UFSM, regularmente 
matriculado; 

*  Ter sido aprovado nas disciplinas de 
Semiologia Médica - A e Relação 
Médico-Paciente A (4º semestre); 

* Ter cursado, com 
aproveitamento/aprovação, a 
disciplina Psiquiatria A (8º semestre) 
ou o Curso de Psicopatologia Básica 
ofertado pelo programa COVIDPsiq; 

* Ter disponibilidade de 20 horas 
semanais, com horários compatíveis à 
execução das atividades (pelo menos 
um turno deverá ser realizado pela 
manhã); 

* Duas das vagas terão como prioridade 

alunos que possuam benefício 
socioeconômico. Na ausência de 
alunos com essa característica, a vaga 
será preenchida pelos demais 
candidatos. 

- A inscrição deverá ser realizada 

exclusivamente pelo Google Forms, 

pelo link: 

https://forms.gle/2j1P99h9eZymygyE9 

 

- Para preencher o formulário é 

preciso fazer o login no Google 

utilizando o e-mail institucional 

@acad.ufsm.br (por exemplo: 

joao.silva@acad.ufsm.br). 

 

- A inscrição será deferida mediante 

confirmação pelo site. Será enviada 

para o e-mail a cópia do formulário. 

Obs.: a documentação será conferida 

apenas no momento da avaliação. 

 

- Os documentos devem estar em 

formato pdf; 

- Incluir o certificado do curso de 

Psicopatologia (se houver); 

- Anexar o Currículo Lattes completo, 

com a comprovação apenas dos itens 

citados na pontuação. 

* Plano de atividades dos bolsistas no Anexo I. 

https://forms.gle/2j1P99h9eZymygyE9


 

 

4. DOS DEVERES DOS BOLSISTAS 

4.1. O/A candidato/a deverá cumprir 20 (vinte) horas semanais, distribuídas em turnos de quatro ou seis horas; 

4.2. Pelo menos um turno deverá ser no período da manhã; 

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

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

4.5. Enviar, ao coordenador, relatório final das atividades desenvolvidas, ao findado o período da bolsa; 

4.6. 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 06/09/2021 a 10/09/21 

Resultado Preliminar 11/09/2021 

Interposição de Recurso 12/09/2021 

Resultado Final 13/09/2021 

Cadastro do bolsista 13/09/2021 

Previsão de início das atividades  14/09/2021 

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 a imediata desclassificação do processo seletivo e na suspensão da 
bolsa, caso o processo de bolsa já se encontre em andamento; 

6.4 As dúvidas podem ser enviadas ao e-mail covid19psiqufsm@gmail.com 

6.5 Os casos omissos serão analisados pelo coordenador do projeto de ensino. 

 

Santa Maria, 06 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 
VÍTOR CRESTANI CALEGARO 

Coordenador do programa COVIDPsiq 

Departamento de Neuropsiquiatria - CCS 

Coordenadoria de Ações Educacionais - PROGRAD 

 

mailto:covid19psiqufsm@gmai.com


 

 

ANEXO I 

 

DESCRIÇÃO DO PROJETO E DOS PLANOS DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS 

 
 

Resumo do projeto de ensino: 

Estudantes de instituições de ensino superior comumente apresentam transtornos mentais que, não raro, impactam no rendimento acadêmico que, 

por vezes, impossibilitam a própria conclusão do curso. Alinhada ao Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSM (2018-2021), a 

Coordenadoria de Ações Educacionais (CAEd) vem proporcionando atendimento psicológico, psicopedagógico e psiquiátrico, entre outros, para 

discentes da instituição, no intuito de reduzir essas dificuldades que se refletem no campo acadêmico. Dado o contexto da pandemia, a qual 

prejudicou ainda mais o suporte psiquiátrico da rede SUS à comunidade (incluindo nossos estudantes), este projeto objetiva ampliar o alcance 

das ações da CAEd, promovendo ações de ensino em abordagens de promoção da saúde mental, que incluem da prevenção ao tratamento, voltadas 

para o manejo de situações de estresse. A importância do projeto nesse momento é possibilitar a difusão de conhecimento na área, no que tange 

ao ensino de estratégias de enfrentamento dos problemas de ordem psicológica, práticas que promovem a saúde mental, psicoeducação sobre 

transtornos mentais, e técnicas de reforço da resiliência. O projeto de ensino é alinhado aos projetos de pesquisa e extensão do autor, veiculados 

sob o apônimo COVIDPsiq, que se trata de uma pesquisa de abrangência nacional sobre a evolução dos sintomas emocionais durante a pandemia 

e ações de orientação, voltadas para o público externo à universidade (lives, teleorientação e capacitações em saúde mental). Para isso, serão 

empregadas metodologias inovadoras na área, que incluem o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, integradas a abordagens 

práticas. As ações propostas no projeto são: palestras, cursos de curta duração, Disciplina Complementar de Graduação, monitoria, disciplina 

optativa para cursos de pós-graduação nas áreas da saúde, treinamento em serviço (atividade para os residentes médicos em Psicoterapia), e 

vivências extracurriculares (para alunos do curso de Medicina). Espera-se com o projeto, que o aprendizado obtido pela pesquisa e pela 

expertise dos pesquisadores possa beneficiar diretamente aos alunos de graduação e pós-graduação da instituição, ao promover ações que terão 

impacto positivo na saúde mental dos estudantes, e com isso melhorar os índices de desempenho acadêmico. 

Plano de Trabalho Individual dos Bolsistas:  

Inicialmente, os bolsistas deverão realizar o curso de atualização Abordagem Clínica do Estresse e Trauma, ofertado pelo programa 

(https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=4178). Os bolsistas participarão da criação e execução do projeto 

RESILIEIGHT, que visa o atendimento com foco na promoção da saúde mental. Participarão de capacitações para atendimento utilizando 

instrumentos diagnósticos e escalas de graduação de sintomas. Realização atendimentos supervisionados em Psiquiatria, que consistem no 

acolhimento dos encaminhamentos realizados à CAEd.  

 
Cronograma: 

- Setembro: capacitação. 

- Outubro: capacitação, atendimento e supervisão. 

- Novembro: atendimento e supervisão. 

- Dezembro: atendimento e supervisão. 

- Janeiro de 2022: atendimento e supervisão. 

 

 

https://portal.ufsm.br/concursos/inscricao/opcoes.html?edicao=4178

