
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRE/PROGRAD/PRPGP/UFSM

REDE DE APOIO A REFUGIADOS E IMIGRANTES EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA - EDITAL Nº 24/2021

 O projeto Práticas Integrativas e Complementares no Cuidado à Saúde,
através do Observatório de Direitos Humanos da Pró-Reitoria de Extensão, da
Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), torna pública a abertura de
inscrições para seleção de acadêmicos(as) que tenham ingressado pelo Programa
de Ingresso de Refugiados e Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade na UFSM,
campus de Santa Maria, para provimento de uma (01) Bolsa de Extensão que
compreende 20 horas semanais de atividades.

1. DAS INSCRIÇÕES

1.1 Período: 16/09/2021 a 20/09/2021.
1.2 As inscrições dos/as interessados/as serão realizadas através do seguinte link
para preenchimento da Ficha de Inscrição:
https://docs.google.com/forms/d/1LxdiuZJuAS94AGHnCpeQO2lvmXmAJjEIrnbdu1Fq3
Cc/edit
1.3 Será considerada válida apenas a inscrição dos/as candidatos/as que
preencherem todos os campos da Ficha de inscrição disponibilizada no Docs,
conforme item 1.2;
1.4 No momento da inscrição o/a candidato/a deve estar matriculado(a) regularmente
e ter ingressado na UFSM pelo Programa de Ingresso de Refugiados e Imigrantes em
Situação de Vulnerabilidade da UFSM, não deve dispor de outra bolsa
institucional.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

2.1. O processo seletivo do(a) Bolsista de Extensão ficará a cargo de uma
Comissão de Seleção composta por membros vinculados ao Projeto. A seleção
será realizada conforme segue:

2.1.1. Cumprimento dos requisitos dispostos no item 3;
2.1.2. Análise dos horários disponíveis para o desenvolvimento das atividades

propostas;
2.1.3. Entrevista individual dos(as) candidatos(as), junto a comissão de seleção, via

Google Meet. Na entrevista será avaliado se as competências e habilidades
destes/as são compatíveis para a execução das atividades propostas, bem como

https://docs.google.com/forms/d/1LxdiuZJuAS94AGHnCpeQO2lvmXmAJjEIrnbdu1Fq3Cc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LxdiuZJuAS94AGHnCpeQO2lvmXmAJjEIrnbdu1Fq3Cc/edit


as experiências em atividades relacionadas à temática de atuação; o (a)
candidato deve informar via e-mail (lapics@ufsm.br) caso haja algum
impedimento de participação na entrevista. O candidato que não justificar sua
ausência e não comparecer ao horário agendado será automaticamente
desclassificado;

2.1.4. Atividades comprovadas relacionadas às práticas integrativas e
complementares em saúde, que deverá ser apresentado no ato da entrevista;

2.1.5. 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;

2.1.6. O Link de acesso para as entrevistas no Google Meet será disponibilizado
diretamente ao e-mail do candidato, bem como o horário de realização.

3. BOLSA E VAGAS

A bolsa, cujo valor será de R$ 400,00 mensais, terá duração máxima de até quatro
meses, a partir de 01 de outubro de 2021.

Projeto Vagas Requisitos* Contato para inscrição

Práticas Integrativas e
Complementares no

Cuidado à Saúde
01

* 20 horas de
disponibilidade
semanal;
* Serão priorizado
estudantes que
tenham desenvolvido
atividades no âmbito
das PICs

A inscrição será realizada pelo
link:
https://docs.google.com/forms/
d/1LxdiuZJuAS94AGHnCpeQ
O2lvmXmAJjEIrnbdu1Fq3Cc/e
dit

As entrevistas seguirão o
cronograma conforme o item 5
deste edital, realizadas pelo
Google Meet, com link da sala
a ser enviado ao/à candidato/a
por e-mail no ato de
deferimento de inscrição.

Coordenador/a do Projeto: Silvana Bastos Cogo
* Plano de atividades de cada bolsista no Anexo I.

4. DA CARGA HORÁRIA

4.1 O/A candidato/a deverá ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais.

https://docs.google.com/forms/d/1LxdiuZJuAS94AGHnCpeQO2lvmXmAJjEIrnbdu1Fq3Cc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LxdiuZJuAS94AGHnCpeQO2lvmXmAJjEIrnbdu1Fq3Cc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LxdiuZJuAS94AGHnCpeQO2lvmXmAJjEIrnbdu1Fq3Cc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LxdiuZJuAS94AGHnCpeQO2lvmXmAJjEIrnbdu1Fq3Cc/edit


5. DO CRONOGRAMA

Atividade Período
Lançamento da chamada pública 16/09/2021
Inscrições dos candidatos 16/09/2021 a 20/09/2021
Entrevistas 22/09/2021 (Manhã, a partir das 8:30)
Divulgação resultado preliminar 23/09/2021
Período de recurso 23/09/2021
Análise dos recursos 24/09/21 pela manhã
Resultado Final 24/09/2021 à tarde
Vigência Até 31/01/2022

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 São requisitos exigidos do(a) estudante para o recebimento da bolsa:
6.1.1 Estar regularmente matriculado(a) na UFSM, no ato da inscrição e até o

período final de vigência da bolsa;
6.1.2 Ter ingressado na UFSM pelo Programa de Ingresso de Refugiado e

Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade da UFSM;
6.1.3 Tão logo tenha início as atividades, o/a bolsista deverá ter, ou prontamente

providenciar, conta corrente, em seu nome (onde seja o titular), para viabilizar
pagamento da bolsa mensal. Não será permitida conta poupança ou conta conjunta;

6.1.4 Não dispor de outra bolsa institucional, salvo bolsas e benefícios que
possuam a finalidade de contribuir para a permanência e diplomação de estudantes em
situação de  vulnerabilidade social;

6.1.5 Ter disponibilidade para cumprir as atividades constantes no plano de
atividades da bolsa, em jornada de 20 horas semanais de atividades;

6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenadora do projeto.
6.3 A qualquer tempo, a presente chamada poderá ser revogada ou anulada, no

todo ou em parte, seja por decisão unilateral das Pró-Reitorias envolvidas, seja por motivo
de interesse público ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique
direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza;

6.5 Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail lapics@ufsm.br ou pelos
telefones (55) 3220-8743 ou (55) 99155-7376;

6.6 As atividades realizadas relacionadas a este edital serão adaptadas ao
contexto de isolamento social como medida preventiva de contaminação pela Covid-19 ou
novas variantes de alto contágio que possam vir a surgir, levando em consideração a
saúde das/os extensionistas e da comunidade externa.

Santa Maria, 16 de setembro de 2021.

Silvana Bastos Cogo



ANEXO I

DESCRIÇÃO DO PROJETO E PLANO DE ATIVIDADES DOS BOLSISTAS

Sobre o projeto: A presente proposta está vinculada ao Laboratório de Práticas
Integrativas e Complementares em Saúde (LAPICS), o qual é de caráter multidisciplinar e
objetiva realizar atividades de extensão por meio da utilização de práticas Integrativas e
Complementares em Saúde (PICS) nos diferentes contextos da saúde humana, visando a
promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde.

A metodologia proposta a este edital se caracteriza como inclusiva, multiplicadora
de idéias e fomentadora do autocuidado. Integra oficinas terapêuticas individuais e
coletivas, as quais são planejadas, organizadas e desenvolvidas em conjunto entre
bolsistas e terapeutas parceiros do LAPICS, abrangendo diferentes técnicas como:
meditação, automassagem, acupuntura, reiki, yoga, auriculoterapia, ventosaterapia,
dentre outras.

As atividades vão ocorrer nas dependências do LAPICS, no prédio 20 da UFSM.
Pretende-se desenvolver a proposta no período de outubro de 2021 a janeiro de 2022. A
população do projeto é a comunidade santamariense, bem como, a comunidade
acadêmica da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Espera-se com o
desenvolvimento do projeto a criação de um espaço didático, multidisciplinar e inclusivo
de trocas de saberes e promoção do autocuidado, respeitando as diferenças sócio
econômicas e culturais.

Plano de atividades do bolsista:

Participar das reuniões quinzenais com o grupo de pesquisa (Out-Jan);
Realizar a divulgação das atividades desenvolvidas pelo LAPICS junto à comunidade
acadêmica (por meios virtuais);
Participar da organização e planejamento das atividades a serem desenvolvidas junto ao
LAPICS (Out-Jan);
Acompanhar e conduzir atividades junto com os terapêutas (Out-Jan);
Organizar materiais e insumos para o desenvolvimento das atividades em parceria com
demais bolsistas e terapeutas em atuação no LAPICS;
Organizar as agendas para os terapêutas;
Realizar os registros dos participantes (Out-Jan);
Verificar por meio de instrumentos a satisfação dos participantes, bem como participar na
criação de novas estratégias para a melhoria das atividades (Out-Jan);
Participar em eventos locais (JAI), nacionais e internacionais (Out-Jan);
Participar da construção de artigos científicos.



ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO CHAMADA INTERNA 24/2021

NOME COMPLETO:
CURSO: UNIDADE:
NACIONALIDADE:
SEMESTRE: N.º MATRÍCULA:
RG: CPF:
ENDEREÇO COMPLETO:

TELEFONE(S) PARA CONTATO (COM DDD):
E-MAIL(S) PARA CONTATO:
POSSUI BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO? (   ) SIM   (   ) NÃO
TRABALHA FORA DA UFSM? (   ) SIM   (   ) NÃO
SE SIM, ONDE?
DADOS BANCÁRIOS:*
BANCO:
AGÊNCIA: CONTA CORRENTE:

*Observar: a) a conta deve ser do tipo Corrente (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 c) a conta não pode ser
conjunta.

QUADRO DE HORÁRIOS
(Escreva os horários disponíveis para a atividade de bolsista;

deve somar 20h)
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.

Data da inscrição:

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

Assinatura do(a) candidato(a) (pode ser digitalizada):

* A ficha de inscrição deve ser preenchida através do formulário de inscrição, conforme
item 1.2 “Das inscrições”.


