
  

 

 
 

EDITAL Nº 48/2019 
 

SELEÇÃO DE ALUNOS PARA LIGA CARDIOVASCULAR DA FISIOTERAPIA-UFC 
 
A LIGA CARDIOVASCULAR DA FISIOTERAPIA-UFC torna público que estão abertas as inscrições para 
a seleção de alunos de Fisioterapia.  
 
1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES  
1.1 – A Liga Cardiovascular da Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará (UFC) consiste num projeto 
de extensão que desenvolve atividades junto a pacientes portadores de diabetes. Essas atividades incluem 
atividades como assistência fisioterapêutica e/ou atividades de educação em saúde. Juntamente com as 
atividades de extensão, faz parte dos objetivos da liga desenvolver também estudos de temas e pesquisa 
científica relacionadas a diabetes.  
1.2 – A presente seleção visa o provimento de 6 (seis) vagas para participarem da liga no ano de 2020 e mais 
cadastro de reserva.  
1.3 – A seleção dos alunos candidatos será regida por esse edital e executada pelos docentes responsáveis 
pelo projeto.  
1.4 – A seleção dos alunos será realizada mediante análise de currículo e entrevista.  
 
2. DAS INSCRIÇÕES  
2.1 – O período de inscrições ocorrerá de 11 a 22 de novembro de 2019.  
2.2 – Para efetivar as inscrições os alunos deverão preencher a ficha de inscrição disponível no apêndice I.  
2.3 – A ficha de inscrição (assinada) e uma cópia do currículo (modelo lattes) devem ser enviados para o e-
mail ligacardiovascularfisioufc@gmail.com dentro do período de inscrição.  
 
3. DOS REQUESITOS PARA A INSCRIÇÃO  
3.1 – Podem se inscrever alunos do curso de Fisioterapia que tenha cursado disciplinas, pelo menos, 
relacionadas a métodos e técnicas de avaliação em Fisioterapia. Os acadêmicos de Fisioterapia podem ser da 
UFC ou de outras instituições de Fortaleza-CE ou região metropolitana.  
 
4. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO FINAL  
4.1 – A seleção dar-se-á em duas etapas.  
4.2 – A primeira etapa dar-se-á mediante análise de currículo no formato da plataforma Lattes/CNPq. Essa 
etapa possui caráter eliminatório.  
4.3 – A segunda etapa dar-se-á mediante uma entrevista, realizada apenas com os candidatos aprovados na 
primeira fase. Essa etapa possui caráter classificatório.  
4.4 – O resultado final será divulgado no site do Departamento de Fisioterapia (http://www.defisio.ufc.br).  
4.5 – As datas e locais de cada uma das etapas estão detalhadas no item 8 (CRONOGRAMA).  
 
5. DA PARTICIPAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO  
5.1 – Comprometer-se a dedicar voluntariamente às atividades de extensão durante 12 (doze) horas 
semanais, caso seja selecionado, sendo destas pelos menos 8 (oito) horas presenciais.  
5.2 – Os alunos selecionados deverão ter disponibilidade para participar em atividades presenciais em pelos 
menos dois dos seguintes horários no próximo ano: segunda-feira pela tarde, terça-feira tarde, quarta-feira 



  

 

tarde, quinta-feira tarde ou sexta-feira tarde. A maioria das atividades será desenvolvida no campus do 
Porangabuçu da UFC.  
5.3 – Além dessas atividades, os alunos selecionados devem ter disponibilidade para participar de reuniões 
quinzenais realizadas no mesmo campus (dia e horário a definir). 
 
6. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES  
6.1 – As atividades da liga terão início a partir do dia 03 de fevereiro de 2020 (dia, local e horário exatos a 
definir).  
 
7. DA DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO  
7.1 – Os alunos aprovados poderão ter, ao final da sua participação, caso solicitem, uma declaração de 
participação assinada pelo coordenador da liga ondem constem as atividades desenvolvidas e carga horária 
dessas atividades.  
7.2 – Poderão solicitar essa declaração os indivíduos que participarem por, pelo menos, 2 (dois semestres). 
 
8. DO CRONOGRAMA 
 
Data/Horário Atividade Local 

11 a 22 de Novembro de 2019. Período de inscrição Pelo e-mail 
ligacardiovascularfisioufc@gmail.com 

25 de Novembro de 2019 Divulgação do resultado da 
primeira etapa 

Site do Departamento de Fisioterapia 

(http://www.defisio.ufc.br) 

03 e 04 de Dezembro de 2019 Segunda etapa: Entrevista Campus do Porangabuçu (local exato 
a definir) 

06 de Dezembro de 2019 Divulgação do resultado 
final 

Site do Departamento de Fisioterapia 
(http://www.defisio.ufc.br) 

A partir do dia 03 de Fevereiro 
de 2020 

Início das atividades Campus do Porangabuçu (local exato 
a definir) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
1. Nome completo:________________________________________________________________ 
 
2. Data de Nascimento: ____/_____/_________ 
 
3. Documento de identidade: ________________________Órgão Expedidor: ___________ 
 
4. CPF: ______________________________ 
 
5.  Semestre:_____________________                      6. Cel: (    )____________________  
 
7.  E-mail: _______________________________________________________________________ 
 
8. Como você definiria o seu nível de participação/contato com pacientes portadores de diabetes? Descreva. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
9. Você participa de alguma atividade extracurricular (projeto de extensão, pesquisa, centro acadêmico, 
grupo de estudos, bolsista, etc)? E extra universidade (curso de inglês, trabalho, informática, etc)? Descreva. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
10. O que motivou sua inscrição na Liga Cardiovascular da Fisioterapia? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
11. Como você definiria o seu nível de domínio da língua inglesa (Ruim, Regular, Ótimo)? 

Leitura:____________________ 
Escrita: ____________________ 
Compreensão: ______________ 
Fala: ______________________ 
 
12. Qual a sua disponibilidade de horário para o ano de 2020? 
 
________________________________________________ 
 
 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato 


