
 EDITAL nº 20/2023 

 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  saúde  e  afins  da  Universidade  Federal  do  Ceará  e  outras 

 ins�tuições  de  ensino  superior  e  mais  cadastro  de  reserva,  de  acordo  com  os  critérios  propostos 

 abaixo. 

 1.  Jus�fica�va do Projeto 

 A  dor  crônica  de  origem  musculoesquelé�ca  é  um  dos  grandes  desafios  contemporâneos  da 

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

 aposentadoria  precoce  por  invalidez  e  anos  de  vida  vividos  com  incapacidade.  Um  dos  grandes 

 desafios  é  iden�ficar  o  perfil  de  saúde  funcional  da  população  acome�da  por  dor  crônica 

 musculoesquelé�ca  para  elaborar  estratégias  de  prevenção  de  agravos,  promoção  da 

 funcionalidade  e  acesso  a  serviços  terapêu�cos  adequados.  Este  desafio  é  ainda  mais  relevante 

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

 esta  queixa.  Para  tanto,  o  projeto  Movimento  visa  ar�cular  ações  de  extensão,  ensino  e  pesquisa 

 para  a  população  nos  diferentes  ciclos  de  vida,  da  cidade  de  Fortaleza,  com  dores  crônicas  de 

 origem  musculoesquelé�ca  que  interfiram  no  movimento  humano,  para  promover  ações 

 terapêu�cas que promovam a funcionalidade destes. 

 2.  Metas 

 Este  projeto  possui  como  metas  possibilitar  a  vivência  de  alunos  de  graduação  da  área  da  saúde 

 junto  à  comunidade,  profissionais  e  academia  o  manejo  da  dor  crônica  musculoesquelé�ca  em 

 nível de atenção primária em saúde; intervir por meio de 



 avaliação  e  grupos  de  tratamento  de  indivíduos  com  dor  crônica  musculoesquelé�ca  presencial  e 

 remotamente,  facilitar  a  educação  em  dor  com  a  comunidade  por,  prioritariamente  por  meio  do 

 desenvolvimento  de  materiais  educa�vos  para  redes  sociais,  a  saber  Instagram  e  podcast, 

 colaborar  com  parcerias  de  projetos  em  dor  interins�tucionais,  e  vivenciar  projetos  de  pesquisa 

 vinculados ao Movimento. 

 3.  Das inscrições. 

 3.1.  O período de inscrições será de 28  /02/2023 a 07/03/2023. 

 3.2.  A  inscrição  se  dará  mediante  o  preenchimento  de  uma  ficha  de  inscrição  disponível  no 
 link:  h�ps://forms.gle/G7MWwm92sZravLRp8 

 4.  Das condições. 

 Estão  abertas  04  (quatro)  vagas  voluntárias  para  acadêmicos  de  graduação  de  fisioterapia, 

 medicina,  enfermagem,  psicologia,  educação  �sica,  comunicação  social,  publicidade,  design  e 

 sistemas  e  mídias  digitais  de  Fortaleza  e  cadastro  de  reserva,  regularmente  matriculados  em  suas 

 ins�tuições de ensino superior, a par�r do segundo semestre de curso . 

 5.  Do Processo Sele�vo. 

 A seleção constará de duas fases eliminatórias e classificatórias: 

 1)  A primeira etapa será composta pela análise de currículo e histórico escolar**. 

 2)  A  segunda  etapa  será  composta  por  entrevista  online,  entre  os  dias  13  e  15/03/2023.  O 

 link da entrevista será divulgado após a primeira etapa. 

 **  O  candidato  deverá  anexar  o  link  do  currículo  la�es,  assim  como  do  histórico  escolar,  e 

 declaração de carga horária disponível (anexos I), em pdf, no formulário de inscrição. 

 6.  Do resultado. 

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

 (  www.defisio.ufc.br  ) até o dia 17/03/2023. 

https://forms.gle/G7MWwm92sZravLRp8


 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  par�cipar  de  treinamentos  quanto  à  problema�zação 

 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,  par�cipar  a�vamente  do  processo  de  avaliação  e  acompanhamento  do  público-alvo  do 

 projeto,  assim  como  propor  estratégias  de  promoção  de  autogestão  de  saúde,  funcionalidade  e 

 par�cipar  de eventos que busquem a divulgação do projeto e seus resultados. 

 Coordenação do Projeto Movimento 

 Profa. Dra. Ana Carla Lima Nunes 

 Profa. Dra. Fabianna Resende de Jesus Moraleida 

 Fortaleza, 24 de fevereiro de 2023. 



 ANEXO I 

 Declaração de disponibilidade de carga horária disponível para o Projeto Movimento  (12 horas 

 semanais para acadêmico de graduação, 4 horas semanais para fisioterapeuta) 

 Eu,____________________________________________________________________________, 

 RG  _______________________,  CPF  ______________________,  matrícula 

 _________________________,  declaro  para  os  devidos  fins  que  possuo  disponibilidade  de  _____ 

 horas  semanais  para  serem  dedicadas  ao  Projeto  de  Extensão  Universitária  Movimento,  assim 

 como  para  par�cipar  das  a�vidades  de  pesquisa  e  divulgação  vinculadas  ao  projeto,  sendo  dessas 

 pelo  menos  oito  horas  presenciais.  Declaro  ciente  que  o  não  comparecimento  do  aluno  às 

 a�vidades acarretará no desligamento do projeto. 

 Fortaleza,  ______ de _______________ de 2023. 

 Assinatura do candidato 


