
 

 

EDITAL nº 50/2019 

SELEÇÃO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO MOVIMENTO 

 

O Projeto de Extensão Universitária Movimento torna público que estão abertas as inscrições 

para a seleção de alunos de cursos de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará e mais 

cadastro de reserva, de acordo com os critérios propostos abaixo. 

 

1. Justificativa do Projeto 

A dor crônica de origem musculoesquelética é um dos grandes desafios contemporâneos da 

saúde pública no Brasil, sendo uma das principais responsáveis por afastamento no trabalho, 

aposentadorias precoce por invalidez, e anos de vida vividos com incapacidade. Um dos 

grandes desafios é identificar o perfil de saúde funcional da população acometida por dor 

crônica musculoesquelética paraelaborar estratégias de prevenção de agravos, promoção da 

funcionalidade e acesso a serviços terapêuticos adequados. Este desafio é ainda mais 

relevantena esfera da atenção primária em saúde, porta de entrada de abordagem destes que 

possuem esta queixa. Para tanto, o projeto Movimento visa articular ações de extensão para 

mapear a população acima de 18 anos, residente da cidade de Fortaleza, com dores crônicas de 

origem musculoesquelética que interfiram no movimento humano, de maneira a caracterizar a 

saúde funcional dos indivíduos cadastrados, e promover ações terapêuticas que promovam a 

funcionalidade destes. 

 

2. Metas 

Este projeto possui como metas possibilitar a vivência do aluno do Curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal do Ceará junto à comunidade, profissionais e academia o manejo da dor 

crônica musculoesquelética em nível de atenção primária em saúde; intervir por meio de 



avaliação e grupos de tratamento de de indivíduos com dor crônica musculoesquelética 

moradores de Fortaleza, e vivenciar projetos de pesquisa vinculados ao Movimento. 

 

3. Das inscrições 

3.1.  O período de inscrições será de 12/11/2019 a 22/11/2019. 

3.2.  A inscrição se dará mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição 

disponível no 

linkhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEgXnkAqyWbQL2jpFFtIsg23mi512DzMuQt-

kn0_QGHOCAYA/viewform 

 

4. Das condições. 

Estarão abertas 02 (duas) vagas para acadêmicos voluntários de curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal do Ceará, e mais cadastro de reserva. 

 

5. Do Processo Seletivo. 

A seleção constará de duas fases:  

1) A primeira etapa será composta por entrevista presencial, de 25/11 a 29/11. Nesta 

etapa, o candidato deverá entregar a cópia do currículo lattes, assim como do histórico 

escolar, e declaração de carga horária disponível para estudantes (anexos I).  

2) A segunda etapa será composta pela análise de currículo e histórico escolar. Estes 

documentos deverão ser entregues no momento da entrevista, sendo o currículo do 

candidato de acordo com o formato da plataforma Lattes/CNPq (vide 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio).  

 

6. Do Resultado. 

A divulgação do resultado será realizada no site do Departamento de Fisioterapia 

(www.defisio.ufc.br) no dia 02/12/2019. 

 

 



7. Da aceitação das normas do Projeto. 

Ao efetuar sua inscrição, o candidato aceita, irrestritamente, as normas estabelecidas neste 

edital, assim como as demais normais estabelecidas pelos Editais do Programa de Extensão da 

UFC. Os alunos se comprometem a participar de treinamentos quanto à problematização 

levantada, as propostas elaboradas para o projeto, quanto ao uso de instrumentos de medida e 

de avaliação, e abordagem dos indivíduos de dor crônica. Fará parte também das atribuições do 

aluno, participar ativamente do processo de avaliação e acompanhamento do público-alvo do 

projeto, assim como propor estratégias de promoção de saúde funcional e participar de 

eventos que busquem a divulgação do projeto e seus resultados. 

 

Coordenação do Projeto Movimento 

Profa. Dra. Fabianna Resende de Jesus Moraleida 

Profa. Dra. Ana Carla Lima Nunes 

Fortaleza, 09 de novembro de 2019 

 

  



ANEXO I 

Declaração de disponibilidade de carga horária para o Projeto Movimento para acadêmicos 

de Fisioterapia 

 

 

 

 

Eu,__________________________________________________________________________, 

RG____________________,CPF___________________, matrícula ______________________, 

declaro para os devidos fins que possuo disponibilidade de 12 horas semanais para serem 

dedicadas ao Projeto de Extensão Universitária Movimento, assim como para participar das 

atividades de pesquisa e divulgação vinculadas ao projeto, sendo dessas pelo menos oito horas 

presenciais. Declaro ciente que o não comparecimento do aluno às atividades acarretará no 

desligamento do projeto. 

 

 

 

Fortaleza, _____ de ______________ de 2019 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do Aluno 

 

 

 

 

 

 

 


