
 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 

PELO TRABALHO PARA A SAÚDE PET-

SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE - 2018/2019 

 

 Grupo PET - SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE UFSM/Campus 

Palmeira das Missões torna público, para conhecimento dos interessados. Estão 

abertas as inscrições do processo seletivo de discentes para provimento de 

36 vagas de bolsas para integrarem o referido programa, sendo estas 

destinadas a acadêmicos dos Cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem e 

Nutrição. 

 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

O PET-Saúde é uma estratégia que busca ações para a transformação 

da formação profissional em saúde, com maior integração entre ensino, serviço 

e comunidade. Para essa edição, priorizamos o tema da Educação 

Interprofissional (EIP), pois se trata de uma estratégia educacional com 

comprovada evidência para melhorar a qualidade da atenção à saúde. Assim, 

a nossa proposta é investir na EIP para que instituições de ensino e serviços 

de saúde possam aprimorar a formação profissional em saúde, utilizando os 

princípios da EIP, em direção a uma prática mais colaborativa, conforme as 

necessidades do nosso sistema de saúde (BRANDÃO, C. - Departamento de 

Gestão da Educação em Saúde - DEGES). 

 A duração do projeto será de 24 meses, sendo as bolsas dos 

estudantes de um ano, prorrogável por mais um ano, possibilitando a seleção 

e inclusão de novos estudantes ao longo da execução do projeto.  

 O objetivo geral do PET - SAÚDE/INTERPROFISSIONALIDADE é de 

construir mudanças curriculares alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais 
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(DCNs) para todos os cursos de graduação na área da saúde, alinhadas aos 

princípios da interprofissionalidade, interdisciplinaridade e intersetorialidade, 

como fundamentos da mudança, na lógica da formação dos profissionais e na 

dinâmica da produção do cuidado em saúde. 

 

Eixos temáticos do PET - Saúde/Interprofissionalidade 

Eixo/Grupo - Situações de Vulnerabilidades Sociais; 

Eixo/Grupo - Saúde Mental - Suicídio, Depressão e Drogas;  

Eixo/Grupo – Ações Integrativas e Complementares em saúde;  

Eixo/Grupo – Organização da Atenção Nutricional; 

Eixo/Grupo - Gestão em Rede;  

Eixo/Grupo - Educação Interdisciplinar em Saúde. 

 

II - DA SELEÇÃO 

 

1. Número de vagas para bolsistas remunerados 

  

 36 vagas, sendo seis vagas para cada eixo temático. 

 

1.1 Do Valor da Bolsa 

 

 400,00 (quatrocentos reais) mensais, a confirmar. 

 

2. Critérios para inscrição 

 

 Ser estudante do Curso de Ciências Biológicas matriculado entre o 1º e 

7º semestres; 

 Ser estudante do Curso de Enfermagem matriculado entre o 3º e 8º 

semestres ou; 

 Ser estudante do Curso de Nutrição matriculado entre o 1º e 5º semestres;  

 Ter disponibilidade de oito horas semanais para as atividades do PET- 

Saúde/Interprofissionalidade; 

 Não ser bolsista remunerado. 



2.1 Local das Inscrições 

 

 Secretaria dos Cursos UFSM – PM.  

 Observação: Apresentar comprovante de matrícula (emitido no Portal do 

aluno) no ato da Inscrição. 

 

3. Seleção 

          Ocorrerá por meio de uma avaliação descritiva destacando o interesse e 

o conhecimento na área do eixo de maior interesse. A avaliação terá 1 hora de 

duração com peso máximo 10,0. O candidato com nota igual ou inferior a 5,0 

será considerado reprovado.  

 

OBS: Em caso de igualdade de notas, os candidatos serão arguidos 

verbalmente sobre o conhecimento na área do eixo escolhido. 

 

3.1 Local e data da seleção 

 

Auditório da UFSM-PM, dia 27 de novembro de 2018 às 17:30 horas. 

 

4. Critérios para avaliação 

 

 Serão considerados para análise crítica do texto: a coerência na escrita 

(introdução, desenvolvimento e conclusão), a capacidade de síntese, a 

argumentação sobre o eixo escolhido e a relação com a prática acadêmica 

na formação de Ciências Biológicas, Enfermagem e Nutrição. O texto deverá 

possuir no mínimo uma lauda (página) e no máximo duas. 

 Para as entrevistas, em caso de igualdade de notas, serão considerados 

a capacidade de argumentação do aluno diante dos questionamentos 

realizados sobre o eixo temático. 

 

 

 

 

 



 

5. Cronograma 

 

ATIVIDADE DATA 

Inscrições 19/11/2018 a 26/11/2018 

Realização da prova 27/11/2018 

Divulgação dos classificados e 
Cronograma de entrevistas (se 

igualdade de notas) 

 
03/12/2018 

Realização das Entrevistas 04/12/2018 

Encaminhamentos de recursos a 
Coordenação do PET – 

Saúde/Interprofissionalidade (Sala 02, 
Bloco 02/Enfermagem das 08hs Às 

17hs) 

 
 

05/12/2018 

Análise dos Recursos 06/12/2018 

Resultado Final 07/12/2018 

 

6. Sugestões para leitura 

 

http://www.scielo.br/pdf/tes/v16n1/1678-1007-tes-1981-7746-sol00098.pdf 

https://www.scielosp.org/pdf/icse/2018.nahead/10.1590/1807-57622017.0678/pt 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-

32832018005008101&script=sci_abstract&tlng=pt 

https://www.educacioninterprofesional.org/sites/default/files/fulltext/2018/pub_re

latoria_eip_bra_2017_po.pdf  

https://www.educacioninterprofesional.org/sites/default/files/fulltext/2018/pub_c

aipe_intro_eip_po.pdf  

 

 

 

 

_________________________________ 

Profª Dra.ª Fernanda Sarturi 

Coordenação PET – Saúde/Interprofissionalidade 
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