
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/UFC

 

EDITAL Nº 29/2021 - SELEÇÃO PARA ALUNO

O Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

que estão abertas as inscrições para a seleção de 

Universidade Federal do Ceará 

vaga remunerada no projeto

DE BURNOUT EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIO QUE REALIZARAM 

TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA PELA COVID 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 – A seleção visa o provimento de 01 (uma) vaga

curso de fisioterapia da UFC. 

1.2 – A seleção do candidato será regida por esse edital e executada pelo docente 

responsável pelo projeto.  

1.3 – A seleção será realizada mediante análise de currículo

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1 – O período de inscrições ocorrerá entre 22 

2.2 – Para efetivar as inscrições os candidatos deverão preencher ficha individual 

disponível no link: https://forms.gle/LkvJNtyZrSjSGmcp6

2.3 – O formulário de inscrição deverá ser submeti

2021.  

 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/UFC

SELEÇÃO PARA ALUNO BOLSISTA PIBIC/UFC 2021/2022

 

 

O Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UFC, torna público o 

que estão abertas as inscrições para a seleção de acadêmico de fisioterapia

Universidade Federal do Ceará interessado em desenvolver atividades de pesquisa

no projeto:‘SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS E SÍNDROME 

DE BURNOUT EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIO QUE REALIZARAM 

TELETRABALHO DURANTE A PANDEMIA PELA COVID - 19.' 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

A seleção visa o provimento de 01 (uma) vaga remunerada para acadêmicos do 

curso de fisioterapia da UFC.  

A seleção do candidato será regida por esse edital e executada pelo docente 

A seleção será realizada mediante análise de currículo e entrevista. 

O período de inscrições ocorrerá entre 22 a 29 de Julho de 2021. 

Para efetivar as inscrições os candidatos deverão preencher ficha individual 

https://forms.gle/LkvJNtyZrSjSGmcp6 

de inscrição deverá ser submetido até 23:59 do dia 

PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PIBIC/UFC 

BOLSISTA PIBIC/UFC 2021/2022  

O Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, em parceria com o 

PIBIC/UFC, torna público o 

acadêmico de fisioterapiada 

desenvolver atividades de pesquisa – 01 

SINTOMAS MUSCULOESQUELÉTICOS E SÍNDROME 

DE BURNOUT EM PROFESSORES UNIVERSITÁRIO QUE REALIZARAM 

para acadêmicos do 

A seleção do candidato será regida por esse edital e executada pelo docente 

.  

Para efetivar as inscrições os candidatos deverão preencher ficha individual 

até 23:59 do dia 29 de Julho de 



3. DA SELEÇÃO  

3.1. A seleção dar-se-á mediante análise de currículo e histórico (inseridos no formulário 

de inscrição) e entrevista (online) de caráter eliminatório.  

3.2. A entrevista acontecerá no dia 30 de Julho de 2021, a partir de 14h, no Meet e o link 

será enviado previamente por e-mail/Whatsapp.  

3.3. A ausência, na entrevista, elimina automaticamente o candidato.  

3.4. A ordem de classificação determinará a alocação do bolsista na vaga disponível. 

 

4. DOS CANDIDATOS 

Conforme o item 5.1 do edital n°01/2021 PIBIC/UFC - 2021/2022, o(a) candidato(a) à 

bolsa do programa PIBIC deve cumprir os seguintes requisitos:  

4.1 Deve ser estudante regularmente matriculado(a) em curso de graduação da UFC e 

possuir currículo atualizado na Plataforma Lates do CNPq;  

4.2 Poderá ter, no máximo, 3 (três) reprovações no histórico escolar, considerando os 

semestres 2018.2, 2019.1, 2019.2 e 2020.1, excetuando o candidato(a) contemplado(a) 

com bolsas IC no edital imediatamente anterior;  

4.3 Não será elegível para recebimento da bolsa caso esteja repetindo a atividade 

curricular: Trabalho de Conclusão de Curso;  

4.4Deverá comprometer-se a ter disponibilidade de tempo e dedicar-se, no mínimo, 16 

(dezesseis) horas semanais às atividades de pesquisa;  

4.5Não poderá, no período de vigência da bolsa, ter vínculo empregatício ou participar 

de qualquer outro programa de bolsa, interno ou externo à UFC, inclusive na 

modalidade de voluntário ou de estágio. 

 

4. DO PROJETO 

4.1. Trata-se de uma pesquisa transversal, no qual será analisada a prevalência dos 

Sintomas Musculoesqueléticos e da Síndrome de Burnout e as possíveis associações 

destas condições com os fatores pessoais, ocupacionais, de saúde e familiaridade com as 

tecnologias digitais em trabalhadores que estiveram em teletrabalho durante a pandemia 

da COVID-19. 

4.2 Toda coleta de dados ocorrerá por formulário digital através do googleforms e o 

público alvo são professores universitários de ambos os sexos e de todas as áreas do 

conhecimento acadêmico. 

 



 

5. CRONOGRAMA 

 

Data e hora Atividade Local 

22/07 a 29/07/21 Inscrições https://forms.gle/LkvJNtyZrSjSGmcp6 

30/07/21 a partir das 

14h 

Entrevista Online/ Meet 

30/07/21 às 17h Publicação do 

resultado 

Site DEFISIO (www.defisio.ufc.br) 

31/07 a 03/08/21 Período para envio da 

documentação para 

cadastro do bolsista 

selecionado 

Para o e-mail: rodfragoso@ufc.br 

 

 

 

 

Fortaleza, 21 de Julho de 2021 

Prof. Dr. Rodrigo Fragoso de Andrade 


