
 
 

EDITAL Nº 21/2023 
 
 

SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE EXTENSÃO 
 
 

PROJETO DE FISIOTERAPIA NA SAÚDE DA MULHER (PROFISM) 
 
 

O Projeto de Extensão Universitária PROFISM torna público que estão abertas 

as inscrições para a seleção de alunos do Curso de Fisioterapia da UFC, de acordo com 

os critérios propostos abaixo. 

 
1. Justificativa do Projeto 

O projeto “Fisioterapia na Saúde da Mulher” surgiu a partir da necessidade da 

assistência fisioterapêutica às mulheres com disfunções do assoalho pélvico atendidas 

na Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), haja vista que a Fisioterapia na 

Saúde da Mulher tem ganhado cada vez mais espaço por sua atuação dentro do ambiente 

ambulatorial e hospitalar. 

Assim, com a concretização do presente projeto, têm-se a perspectiva de ampliar 

o universo de aquisição e promoção do conhecimento teórico e prático relacionado à 

área, atender às necessidades de realização de estudos e pesquisas, bem como adquirir 

uma maior consciência das potencialidades e recuperação das pacientes com disfunção 

do assoalho pélvico numa visão de globalidade, objetivando não só um processo 

educativo, mas também a participação no atendimento à saúde pública, contribuindo 

para a sua melhoria. 

 
2. Objetivos 

GERAL: promover ações assistenciais e educativas para mulheres com disfunções do 

assoalho pélvico na promoção da saúde, qualidade de vida, reabilitação e integração na 

sociedade. 

ESPECÍFICOS: 

- Possibilitar a capacitação teórico-prática dos alunos da graduação em Fisioterapia 

sobre assuntos peculiares à saúde da mulher;



- Estimular o estudo e a pesquisa sobre prevenção e tratamento das disfunções do 

assoalho pélvico; 

- Promover a saúde de um grupo de pacientes com disfunções do assoalho pélvico 

através de medidas educativas visando melhora da qualidade de vida. 

- Promover ações de educação em saúde para gestantes. 

- Suscitar nos alunos da graduação em Fisioterapia a necessidade de inserir as medidas 

educativas na vida profissional; 

- Realizar cursos, simpósios e jornadas para populações específicas; 

- Instrumentalizar o aluno para uma atuação profissional ética; 

- Desenvolver pesquisas que permitam o conhecimento dos serviços prestados e do 

perfil da paciente com disfunções do assoalho pélvico no Estado do Ceará; 

- Associar-se a outros projetos e serviços no Brasil, na tentativa de integrar a forma de 

divulgação do tema; 

 

3. Das inscrições 

3.1.      O período de inscrições será de 27/02/2023 a 06/03/2023. 

3.2. A inscrição se dará por meio do preenchimento de uma ficha no google 

forms: https://forms.gle/24iLvZppzSJeNDCLA 

3.3. Após a efetivação da inscrição on-line, os candidatos deverão enviar o histórico 

escolar para o e-mail “ufcprofism@gmail.com”, colocando como assunto “Seleção de 

aluno para PROFISM”. 

 
4. Das condições 

Serão abertas 05 vagas para participantes discentes (1 com possibilidade bolsa 

remunerada e 2 como voluntários) do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do 

Ceará a partir do terceiro semestre do curso. As vagas se darão da seguinte forma: três (3) 

vagas para início imediato e duas (2) vagas para cadastro de reserva, com vigência para o 

ano corrente. 

Esta divisão será de acordo com a ordem de classificação no processo seletivo. 

 

 
 

5. Do Processo Seletivo. 

A seleção constará de duas etapas: 

- Uma prova de caráter eliminatório (os temas estão no Anexo I deste edital) - 08/03/2023 

de 14h às 16h; 

- Para os aprovados, a entrevista será realizada no dia 10/03/23 a partir de 11h. Serão 



utilizados, também, como critérios classificatórios: análise do Cur

escolar e carga horária disponível.

 
 

6. Do Resultado. 

A divulgação do 

(http://www.defisio.ufc.br/) até o dia

 

 
7. Da aceitação das normas do Projeto

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

neste edital, assim como as demais normas estabelecidas pelos Editais do Programa de 

Extensão da UFC. 

Os alunos se comprometem a participar de treinamentos quanto à problematização 

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

e de avaliação, abordagem dos indivíduos com disfunções

também das atribuições do aluno, participar ativamente do processo de avaliação e 

acompanhamento do público alvo do projeto, organização dos agendamentos do PROFISM, 

organização de materiais e acompanhamento

 

 

 

 

 

 
Profa. 

 Coordenação do Projeto  PROFISM

utilizados, também, como critérios classificatórios: análise do Curriculum Lattes, histórico 

escolar e carga horária disponível. 

 resultado será realizada no site 

até o dia 13/03/2023. 

Da aceitação das normas do Projeto. 

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

neste edital, assim como as demais normas estabelecidas pelos Editais do Programa de 

comprometem a participar de treinamentos quanto à problematização 

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

e de avaliação, abordagem dos indivíduos com disfunções do assoalho pélvico

tribuições do aluno, participar ativamente do processo de avaliação e 

acompanhamento do público alvo do projeto, organização dos agendamentos do PROFISM, 

acompanhamento das ações do PROFISM. 

Fortaleza,  27 de Fevereir

Profa. Alaine Souza Lima Rocha 

Coordenação do Projeto  PROFISM 

riculum Lattes, histórico 

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

neste edital, assim como as demais normas estabelecidas pelos Editais do Programa de 

comprometem a participar de treinamentos quanto à problematização 

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

do assoalho pélvico. Fará parte 

tribuições do aluno, participar ativamente do processo de avaliação e 

acompanhamento do público alvo do projeto, organização dos agendamentos do PROFISM, 

evereiro de 2023. 



ANEXO I 
 
 

1. Aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e funcionais das disfunções do 

assoalho pélvico (incontinência urinária, prolapso dos órgãos pélvicos, dor 

pélvica crônica). 

2. Avaliação e Recursos fisioterapêuticos no tratamento das disfunções do assoalho 

pélvico. 

3. Avaliação e assistência fisioterapêutica da gestante durante pré-natal. 
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