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RESULTADO DA SELEÇÃO 
 
 
 Considerando: 
Tipo de Ação: Projeto 
Área Temática: Saúde 
Linha de Extensão: Saúde 
Título:  FISIOTERAPIA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE: ORIENTAÇÕES ERGONÔMICAS, POSTURAIS E 
RELAXANTES PARA ESTUDANTES E TRABALHADORES EM HOME OFFICE DURANTE A PANDEMIA DE 
COVID-19 
Coordenador (a): Dra. Fernanda Alves Carvalho de Miranda (SIAPE 1035999 – Departamento de Reabilitação 
e Fisioterapia UFSM) 
Local da Ação: Mídias Sociais (Facebook e Instagram) 
Número da Ação (disponível no Portal de Projetos): 054254 
Área temática da ação: saúde 
Objetivo do Desenvolvimento Sustentável: ODS 3 – Saúde e bem-estar 
Período de Realização:   junho até dezembro de 2020 
 

Declaro que inscreveram-se, via e-mail conforme edital de seleção para o referido projeto, três 
acadêmicos de fisioterapia. Destes os três participaram da entrevista via chamada de vídeo por WhatsApp nos 
horários reagendados conforme a necessidade da coordenadora do projeto e disponibilidade dos candidatos. 
Para a entrevista, foram separados e apresentados 5 temas dentre os quais o candidato/candidata escolheu um 
número aletório, sem saber a qual tema estava relacionado. O candidato/ a candidata foi então orientada a 
simular uma situação em que um parente vinha lhe solicitar orientações considerando o tema sorteado. Antes 
do início da fala do candidato/candidata foram apresentados os critérios de avaliação: conhecimento técnico 
científico, criatividade e facilidade de compreensão e realização das orientações pelo suposto parente conforme 
avaliação subjetiva da coordenadora do projeto. Assim, as notas dessa entrevista foram somadas e realizadas 
médias simples, conforme colocado no quadro abaixo, em ordem de classificação final dos candidatos. 
 

Candidato Nota final na disciplina 
de Promoção da Saúde 

Nota na entrevista Média na seleção para 
bolsista 

Erisvan Vieira da Silva 9,5 10,0 9,75 

Elidiane Emanueli 
Ficanha 

8,75 10,0 9,375 

Iris Luciana Chagas da 
Luz 

10 8,0 9,0 

 
 Não possuindo mais nada a declarar. Encaminho o resultado via e-mail neste dia 30/05/2020. 
 

Santa Maria, 30 de maio de 2020 

 
  

 

____________________________________________ 
Dra. Fernanda Alves Carvalho de Miranda 

Docente do Departamento de Fisioterapia e Reabilitação 
SIAPE 1035999 

 
 

 


