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EDITAL Nº 35/2021  

  

SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PROJETO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
  

O Grupo Educação, Tecnologia e Saúde (GETS) torna pública a abertura das inscrições para processo 

de seleção de bolsistas para o Projeto Telemonitoramento em Aulas Práticas: Estratégias Didáticas e 

Requisitos Funcionais para o Desenvolvimento e Aplicação de um Software de Apoio. 

 

1. APRESENTAÇÃO  

 

1.1 O Grupo Educação, Tecnologia e Saúde (GETS) é um grupo de estudos e pesquisa multidisciplinar, 

cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), que desenvolve projetos de pesquisa e ações formativas desde 

2014.  

1.2 A presente seleção visa ao provimento de 2 (duas) vagas, sendo uma remunerada e outra 

voluntária, para atuação como bolsistas no Projeto Telemonitoramento em Aulas Práticas: Estratégias 

Didáticas e Requisitos Funcionais para o Desenvolvimento e Aplicação de um Software de Apoio. 

1.3 Constituem público-alvo deste edital alunos de graduação dos seguintes cursos: Fisioterapia, 

Pedagogia, Biblioteconomia, Ciências da computação, Sistemas e Mídias Digitais, Engenharia de 

Computação e Engenharia de Software.  

1.3 O processo seletivo seguirá as disposições deste edital e será executado pela professora 

pesquisadora responsável pelo projeto e líder do GETS.  

1.4 Os alunos selecionados para atuação como bolsistas (1 remunerado e 1 voluntário) no projeto 

objeto deste edital atuarão como membros do grupo de estudos e pesquisas GETS, porém sua 

inserção como membro do núcleo NÃO configurará vínculo empregatício em nenhuma hipótese.   

1.5 As vagas oferecidas neste edital correspondem a:  

- 1 (uma) Bolsa remunerada no valor de R$ 400,00/mês (agência de fomento: UFC);  

- 1 (uma) Bolsa voluntária.        

1.6 O vínculo como bolsista remunerado ou voluntário será de até 12 meses, podendo ser 

prorrogado ou não pela instituição.  
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2. DAS INSCRIÇÕES   

  

2.1 As inscrições ocorrerão no período de 26 de julho a 30 de julho de 2021.  

2.2 O candidato será responsável pelo preenchimento adequado do formulário de inscrição por meio 

do link: https://forms.gle/rgZbWNg7CXRwm9u46. 

2.3 Inscrições que não estiverem em conformidade com este edital, com dados ilegítimos, rasurados 

ou fora do período estipulado, serão anuladas. 

  

3. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO E SELEÇÃO   

  

Os(as) candidatos(as) às bolsas do programa PIBIC de que tratam o presente edital deverão atender 

os seguintes requisitos:  

3.1 Ser aluno da Universidade Federal do Ceará (UFC) com matrícula ativa em um dos seguintes 

cursos: Fisioterapia, Pedagogia, Biblioteconomia, Ciências da computação, Sistemas e Mídias Digitais, 

Engenharia de Computação e Engenharia de Software.  

3.2 Em virtude das atividades previstas no projeto, é imprescindível que os candidatos disponham de 

computador com acesso à internet garantido, residam em Fortaleza e/ou na região metropolitana e 

que possuam fácil acesso às instalações da FAMED/UFC.  

3.3 Em qualquer das modalidades de bolsa, o(a) estudante deve estar  regularmente matriculado(a) 

em curso de graduação da UFC e possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes/CNPq.  

3.4 Poderá ter, no máximo, 3 (três) reprovações no histórico escolar, considerando os semestres: 

2019.2, 2020.1, 2020.2 e 2021.1.  

3.5 Candidato(a)s à bolsa remunerada da UFC devem possuir o rendimento acadêmico (IRA) superior 

ou igual a 7,0 (sete), equivalente a 7.0000 (conforme histórico escolar emitido pela UFC).  

3.6 Não serão elegíveis para qualquer uma das modalidades de bolsas deste edital estudantes que 

estiverem repetindo a atividade curricular “Trabalho de Conclusão de Curso”.   

3.7 Comprometimento do(a)s candidato(a)s quanto à disponibilidade de tempo de no mínimo 16 

(dezesseis) horas semanais para dedicação às atividades de pesquisa do projeto a que se refere o 

presente edital.  

3.8 O(a)s candidato(a)s não poderão ter, no período de vigência da bolsa, quaisquer vínculos 

empregatícios ou qualquer outra modalidade de bolsa, inclusive na modalidade voluntário e estágio.   

  

O(a)s Bolsista(s) deve(m) assumir os seguintes compromissos: 

3.9 Qualquer que seja a modalidade de bolsa (remunerada ou voluntária), o(a) bolsista deverá 

participar do Encontro de Iniciação Científica da UFC referente ao período de vigência da bolsa, 

divulgando os resultados obtidos na execução do projeto. A ausência sem a devida justificativa o(a) 

impedirá de ser beneficiário de qualquer outro programa de bolsa da UFC ou das agências 

participantes neste edital.  

3.10 Fazer referência à condição de bolsista PIBIC e indicar a UFC como órgão financiador da bolsa 

em todas as publicações e trabalhos apresentados decorrentes do projeto de pesquisa.   
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3.11 Caso alguma norma do PIBIC seja desrespeitada ou algum requisito, dentre os já elencados, não 

seja cumprido, o(a) bolsista deverá devolver ao órgão financiador, em valores atualizados, a(s) 

mensalidade(s) recebida(s) indevidamente.   

3.13 Deverá apresentar os resultados de sua pesquisa no relatório anual obrigatório do PIBIC, que 

deverá ser enviado em formato digital pela Plataforma Ícaro Moreira.   

3.14 Deverá executar o plano de trabalho individual definido no projeto pela 

coordenadora/orientadora, sendo esta responsável por avaliar continuamente seu desempenho ao 

longo da execução do projeto.   

3.15 Deverá assinar o Termo de Compromisso atestando o não acúmulo de bolsa com qualquer outro 

programa, seja este da UFC ou de agências externas, quando solicitado.  

3.16   Deverá cumprir nos prazos acordados todas as demandas referentes ao projeto que estiverem 

relacionadas às suas atividades como bolsista.  

  

4. DA SELEÇÃO E DO RESULTADO FINAL   

  

4.1 O processo de seleção se dará em duas etapas, descritas a seguir: 

Etapa 1: Análise das respostas e conferência da documentação inseridas pelo(a)(s) 

candidato(a)(s) no formulário de inscrição. 

Etapa 2: Entrevista.  

4.2 O dia e horário das entrevistas serão divulgados no site do GETS (http://www.gets.ufc.br) até o dia 

01/08/2021.  

4.3 As entrevistas poderão ocorrer entre os dias 02 a 04/08/2021.  

4.4 O resultado final será divulgado no site do GETS (http://www.gets.ufc.br) e no site do 

Departamento de Fisioterapia (DEFISIO) da UFC (www.defisio.ufc.br) até o dia 06/08/2021.  

4.5 O acompanhamento das fases do processo seletivo é de inteira responsabilidade do(a) 

candidato(a), o qual poderá enviar mensagem ao e-mail do GETS (gets@ufc.br), quando necessitar 

de algum esclarecimento. O GETS e sua coordenadora não se responsabilizarão por quaisquer 

impedimentos à uma participação adequada dos candidatos na etapa de entrevista decorrentes 

da impossibilidade de contato com o(a) candidato(a), seja por qualquer motivo.  

4.6 O não comparecimento do candidato a alguma das etapas previstas implicará a sua imediata 

exclusão do processo seletivo, salvo as prerrogativas previstas em lei.  

4.7 O(a)s candidato(a)s selecionados serão convidados a participar de uma reunião remota com a 

coordenadora do projeto, em data a ser definida, para receberem as primeiras instruções relativas à 

participação no projeto. O não comparecimento nessa reunião, sem justificativa plausível, 

automaticamente implicará a exclusão do candidato, sendo convocado o próximo da lista de 

classificação para assumir a vaga.  

PARÁGRAFO ÚNICO: As entrevistas dos candidatos selecionados para a Etapa 2 serão realizadas por 

meio de webconferência via Google Meet. Um e-mail informando dia e horário específicos, bem 

como o link de acesso, será enviado previamente para o e-mail cadastrado pelo candidato no ato 

de sua inscrição.  

  

  

mailto:gets@ufc.br
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5. DO CRONOGRAMA  

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PERÍODO 

Inscrições on-line  26 a 30 de julho de 2021  

Divulgação dos horários das entrevistas  até 01/08/2021  

Entrevistas  de 02 a 04/08/2021  

Divulgação do Resultado Final até 06/08/2021  

  

PARÁGRAFO ÚNICO: As datas poderão sofrer alterações. É de inteira responsabilidade do candidato 

acompanhar as informações referentes a estas possíveis alterações no site: www.gets.ufc.br.  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

6.1 Cabe exclusivamente ao candidato o acompanhamento das publicações referentes às etapas 

previstas neste edital no portal do GETS (www.gets.ufc.br) e no site do Departamento de Fisioterapia 

(DEFISIO) da UFC (www.defisio.ufc.br).  

  

6.2 Este edital poderá ser alterado, revogado ou anulado a qualquer tempo, no todo ou em parte, 

por motivo de interesse público, sem que isso implique direito à indenização de qualquer natureza.  

  

6.3 Quaisquer problemas de ordem técnica relacionados aos dispositivos ou serviços de internet 

utilizados pelos candidatos no ato de inscrição ou a falhas na comunicação, por congestionamento 

de linhas ou por outros fatores adversos que impossibilitem a transferência de dados e/ou realização 

de qualquer uma das fases do processo seletivo objeto deste edital não serão de responsabilidade 

do GETS.  

  

6.4 Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela coordenadora do projeto sob a orientação da 

Chefia do DEFISIO e da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFC.  

  

  

Fortaleza, 26 de julho de 2021  

  

  

PROFª. Dra. ANDRÉA SOARES ROCHA DA SILVA 

Departamento de Fisioterapia - Faculdade de Medicina  

Universidade Federal do Ceará  

  


