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PROCESSO SELETIVO NA MODALIDADE DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
RECURSOS DO EDITAL004/2019 – IC HUSM 

 
 
O coordenador do projeto de pesquisa- Profa Dra Michele Vargas Garcia, projeto sob o número no GAP 
046284 - FREQUENCY FOLLOWING RESPONSE COM ESTÍMULO DE FALA E 
PROCESSAMENTO AUDITIVO COMPORTAMENTAL: UMA CORRELAÇÃO EM ADULTOS 
NORMO OUVINTES, torna público que, no período de 25 e 26 de abril de 2019, estarão abertas as 
inscrições à seleção para Bolsistas para Iniciação Científica conforme descrito a seguir. 
 
1-  VAGA 
 
1.1 Quadro informativo das vagas disponíveis e dos conhecimentos específicos para desenvolvimento do 
projeto/atividade:  
 
Unidade Vagas Cotas Conhecimentos específicos para desenvolver o projeto 

CCS 02 --- Conhecimentos provenientes das disciplinas de Audiologia I, II  e III 
Audiologia III pode ser em andamento 

 
2 DOS CRITÉRIOS E PRIORIDADES 
 
2.1O acadêmico deve estar regularmente matriculado no curso de Fonoaudiologia da UFSM, estando 
cursando do quinto em diante, incluindo  quinto semestre. 
 2.2 O acadêmico que já cursou deve ter atingido nota acima de 8,0 na disciplina de Audiologia II. 
2.3 O acadêmico bolsista deverá desenvolver atividades de trabalho acadêmico, com atividades de 
audiologia clínica, zumbido, processamento auditivo e potenciais evocados em adultos e idosos, com ch 
de no mínimo 16 e no máximo 20 horas semanais (presenciais e domiciliares). As atividades serão 
realizadas nas quartas e quintas de tarde e sexta o dia todo. Será responsável pela alimentação da planilha 
do banco de dados, atendimento a pacientes e deve ter o compromisso de redigir o artigo referente a bolsa 
até dezembro de 2019.  
2.4 O acadêmico não pode estar vinculado à outra bolsa, independente do órgão financiador; 
2.5 O acadêmico deve ter disponibilidade de cumprir carga horária em sábados (dia letivo). 
2.6 Ter desejo e motivação para aprender condutas de atendimento clínico em audiologia. 
2.7 Antes de fazer a inscrição, leia o anexo 2 deste edital, e perceba se você realmente deseja e está pronto 
para ser bolsista. Pesquisa é coisa séria.  
 
PRIORIDADES 
2.7 Acadêmicos que já participaram como voluntário do grupo de pesquisa no ano anterior; 
2.8  Acadêmicos que pretendem seguir nessa linha de pesquisa nos próximos anos; 
2.9 Análise de currículo Lattes 
 
3 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: 
 
3.1 O candidato para realizar a inscrição deve apresentar os seguintes documentos (entregar impresso na 
coordenação do curso – não serão aceitas inscrições por email): 
a) Formulário de Inscrição (anexo1) devidamente preenchido; 
b) Cópia do comprovante de matrícula do presente semestre; 
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c) Histórico acadêmico atualizado; e 
d) Currículo Lattes completo e atualizado.  
 
4 DO CRONOGRAMA  
 
4.1 Cronograma das etapas do processo seletivo com respectivas datas e locais: 
 

ATIVIDADES DATA E HORA LOCAL 

Inscrição dos candidatos 

24 e 25 abril Entregar na coordenação do curso , em 
um envelope, aos cuidados de Profa 
Michele – inscrições bolsa IC 
 

Entrevista com os candidatos 
29 de abril  Horário a combinar 

Período da manhã 
 

Divulgação do resultado 30 de abril  Site: coral.ufsm.br/fonoaudiologia/ 
Início das atividades 03/ 05 / 2018 às 14:00 HUSM  

 
5 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO: 
 
5.1 O processo de classificação seguira as seguintes etapas: 
 
a) Etapa 01 (Eliminatória): Análise da documentação e verificação dos critérios e prioridades para 
concessão da bolsa;  
b) Etapa 02: Entrevista para avaliação dos conhecimentos gerais compatíveis com a função e interesse 
pelo projeto/atividade; 
c) Etapa 03: Comprovação de compatibilidade entre os horários de suas atividades acadêmicas e os 
propostos para o desenvolvimento do projeto; 
e) Etapa 04: Análise da situação das prioridades como critério de desempate para os candidatos 
selecionados nas etapas 2 e 3. 
 
6 VALOR E DURAÇÃO: 
 
2.1 O valor da bolsa de recursos próprios é de R$ 3.200,00 (R$400,00) mensais, para carga horária de 
dezesseis  a 20 horas semanais; 
2.2 A bolsa tem duração máxima de 8 meses. 
 
7 ALTERAÇÕES NO EDITAL:  
 
7.1 Adendos ou novos editais serão publicados, sempre que necessário, no site 
coral.ufsm.br/fonoaudiologia/ 
 

Santa Maria, 24 de abril de 2019. 
 
 

 
 
 
 
 

         Profa. Dra Michele Vargas Garcia  
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Coordenadora do Projeto 
                                                
                                              
                                                       ANEXO 01                                  
                            FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

EDITAL004/2019 – IC HUSM 
 

INDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE 
Nome:        Idade: 
E-mail:                                                                                  Telefone: (   )          - 
Endereço: Número: 
Bairro: Cidade: CEP: ____-___ 

 
INFORMAÇÕES DO PARTICIPANTE 

1 Curso do participante:__________________________________________________________________ 
1.1Matrícula do curso:________________   1.2 Semestre que está cursando:___  
2 Duração do curso de graduação 
2.1 Duração do curso:___anos.    2.2 Início do curso: __/__/_____      2.3 Previsão de Término: __/__/___ 
3 Turno presencial de graduação 
3.1 (  ) manhã       3.2 (  ) tarde      3.3 (  ) noite     3.4 (  ) turno integral    
4 Perfil de vulnerabilidade social 
4.1 Possui Benefício Sócio-econômico:                       a) (   ) sim                      b) (   ) não          
4.2 Possui benefício integral – ação afirmativa D:       a) (   ) sim                      b) (   ) não 
5 Horário disponível para o desenvolvimento do projeto/atividade: 

 5.1  Segunda-feira        a) manhã: das __h às __ h       b) tarde: das __h às __h 
 5.2 Terça-feira              a) manhã: das __h às __ h       b) tarde: das __h às __ h 
 5.3 Quarta-feira            a) manhã: das __h às __ h       b) tarde: das __h às __ h 
 5.4 Quinta-Feira           a) manhã: das __h às __ h       b) tarde: das __h às __ h 
 5.5 Sexta-Feira             a) manhã: das __h às __ h       b) tarde: das __h às __ h 
6 Unidade da bolsa: 
6.1 Unidade da vaga de bolsista:______________________________________  6.2 Número da vaga:____ 
7 Liste seus conhecimentos para o desenvolvimento do projeto: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
8 Justifique seu interesse pela bolsa (Este espaço é para justificar seu pedido, porque o trabalho beneficiará 
seu processo de formação acadêmica):  
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Local:________________________________________________         Data: ______/_____/________ 
 
 
                                              _____________________________________ 
                                                     Assinatura do acadêmico participante 



                               UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 
                                  CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
                                  DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 
 
 
 

     
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE FONOAUDIOLOGIA 

GEAAC  

ATRIBUIÇÕES AOS BOLSISTAS- ANEXO 02 
1) Os bolsistas devem possuir maturidade, compromisso, pontualidade, responsabilidade, seriedade, 

assiduidade, gosto pelo estudo (leitura de artigos científicos da área) e desejo pele conhecimento. 

2) Ser organizado !!!! Que as atividades propostas sejam Realizadas sem precisar ser cobrado para 

tal.  

3) Buscar ter máximo conhecimento de todas as áreas do grupo: audiologia clínica, avaliação do 

processamento auditivo central, potenciais evocados auditivos, avaliação e manejo de pacientes 

com zumbido crônico.  

4) Não faltar às aulas de audiologia de modo geral, e não ficar só de corpo presente. Participar e 

querer saber muito.  

5) Ter desejo de se destacar nos conhecimentos em audiologia.  

6) Criação de um banco de dados, bem como atualização semanal do mesmo. 

7) Planilhar os dados das coletas nos respectivos projetos de pesquisa. 

8) Produção de artigos científicos, sendo que o artigo referente a bolsa deve estar pronto em 

dezembro do ano corrente.  

9) Prever no valor recebido da bolsa o custeio  das análises estatísticas dos trabalhos e ainda da 

tradução dos resumos e dos artigos que serão enviados para a revista. No total de  8 meses , o 

bolsista receberá 3.200,00, sendo que terá aproximadamente 800,00 de custo com os itens citados.  

10) Se possível , buscar participar de algum evento da área (EIA ou congresso da Fundação ORL ) 

com apresentação oral de trabalho científico.  

11) Auxiliar a prof Michele, se necessário, com produção de  materiais que precisem ser produzidos 

para as disciplinas de Audiologia e nos ambulatórios de Audiologia.  

12) Elaboração de resumos para a JAI-UFSM  e congressos. 
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13) Possibilidade de cumprimento de horas em sábados e início ou fim das férias (julho, dezembro , 

fevereiro )  

14) Auxiliar a professora Michele em tarefas relacionadas as pesquisas, a Liga de Audiologia Clínica 

Adulta e Pediátrica e ao GEAAC. Manter a atualização ativa e constante do grupo por meio de e-

mails e WhatsApp.  

15) Organizar o workshop e ter a Possibilidade de ser palestrante como membro do grupo de pesquisa 

GEAAC 

16) Como o bolsista não cumpri as16/ 20h previstas na bolsa, solicita se , que ao final da mesma , 

continue como voluntário no projeto nos meses de férias (Jan ou fev) e ainda em março e abril, 

antes dos próximos editas de bolsa.  

17) Fazer as atas dos grupos de estudos , para que tenhamos registro dos estudos e programações.  

18) Para a bolsista da liga prevê-se as seguintes atribuições: realização das inscrições das aulas da 

Liga de Audiologia da UFSM, lista dos inscritos, busca pelos temas para as aulas, reserva do 

auditório para a realização da mesma, ter um controle dos atendimentos por meio do banco de 

dados e atender as demais demandas que surgirem a respeito da Liga de Audiologia Adulta e 

Pediátrica. Ainda , estar presente em todos os atendimentos e fazer o pdf dos casos atendidos para 

as reuniões clínicas.  

 


