
 
 

 

EDITAL nº 23/2023 
 
 

SELEÇÃO DE DISCENTES E PRECEPTORES PARA O PROJETO DE 
EXTENSÃO DERMEUFCFISIO 

 
 

O projeto de extensão/UFC DERMEUFCFISIO torna público que estão abertas 
as inscrições para a seleção de discentes e preceptores para o Curso de 
Fisioterapia para participarem voluntariamente do projeto de extensão, com 
atuação na área de Fisioterapia Dermatofuncional. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

– A seleção visa o provimento de 2 (duas) vagas para preceptores graduados 
em Fisioterapia pela UFC e de outras IES e mais cadastro de reserva para 
atuarem quarta e/ou quinta pela manhã no laboratório de Fisioterapia 
Dermatofuncional (LABDEF) e 2 (duas) vagas para discentes (um bolsista e um 
voluntário) para atuarem terça a tarde, quarta ou quinta manhã.   

– A seleção dos candidatos será regida por esse edital e executada pelos 
docentes responsáveis pelo projeto. 

– A seleção dos candidatos será realizada mediante análise de currículo e 
entrevista. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

– O período de inscrições ocorrerá de 10 a 13 de março de 2023. 

– Para efetivar as inscrições os discentes e preceptores deverão preencher 
ficha individual disponível no anexo I. 

– A ficha de inscrição deverá ser enviada por e-mail para 
dermefisioufc@gmail.com ate às 24h do dia 13/03.



3. DA SELEÇÃO 

– A primeira etapa dar-se-á mediante análise de currículo. O link para o 
currículo no formato da plataforma Lattes/CNPq deve ser preenchido na ficha 
de inscrição do Anexo I. Essa etapa possui caráter classificatório (Erros de 
escrita do link anularão a inscrição do candidato). 

– A segunda etapa será uma entrevista com apresentação do projeto como 
especificado no anexo II, que acontecerá no dia 14 de março. Essa etapa 
possui caráter eliminatório. Será aprovado o candidato que obtiver nota igual ou 
superior a 7,0. 

 
 

4. DAS ATRIBUIÇÕES DO CANDIDATO 

– Comprometer-se a dedicar voluntariamente durante 12 (doze) horas 
semanais às atividades de extensão, no período de quarta e/ou quinta (8 as 
12h) para preceptor (graduado) e terça a tarde, quarta e/ou quinta manhã 
para discentes (um bolsista e um voluntário), caso seja selecionado. 

- Comprometer-se a realizar no mínimo uma publicação e/ou apresentação 
nos Encontros Universitários UFC/Congressos. 

 

5. CRONOGRAMA 
 
 
 

Data/Horário Atividade Local 
10 a 13 de março Período de inscrição 

(ficha anexo com link 

do currículo Lattes 
plataforma 
Lattes/CNPq) 

e-mail: 
dermefisioufc@gmail.com 

14 de março Divulgação do 
Resultado 
pela manhã  

www.defisio.ufc.br 

14 de março Entrevista 
 

On line 

14 de março  Resultado Final www.defisio.ufc.br 

15 de março  Seminario de 
ambientação para os 
discentes 

UFC 

 
28 de março 

Início das atividades 
do projeto 

LABDEF/UFC/Extermo 



ANEXO I 

FICHA DEINSCRIÇÃO 

1. Nome completo:  

2. Data de Nascimento: / /  

3. Documento de identidade: Órgão Expedidor:  

4. CPF:  

5. Graduado emFisioterapia 

(  )sim    IES: Cel: (   )  

6. Cursando Fisioterapia: 

Semestre: IES:  

Cel: (   )   

7. E-mail:  

8. O link para o currículo da plataforma Lattes/CNPq: 
 
 

9. Como você definiria o seu nível de interesse pela área de Fisioterapia 
Dermatofuncional? E o que você pode descrever sobre a atuação da graduação 
em estética e da especialização em dermatofuncional? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. Você participa de alguma atividade extracurricular (projeto de extensão, 
pesquisa, centro acadêmico, grupo de estudos, bolsista, etc)? E extra 
universidade (curso de inglês, trabalho, informática, etc)? Descreva. 

 
 

 

 



11. O que motivou sua inscrição para esse Projeto de Extensão? 
 
 

 

 

 

 
12. Como você definiria o seu nível de domínio em língua estrangeira: 
Ruim(R); Mediano (M),Ótimo(O)? 

 

 INGLÊS ESPANHOL FRANCÊS 

Leitura    

Escrita    

Compreensão    

Fala    

 
13. Como você definiria o seu nível de domínio em informática, na escrita de 
artigos científicos e nas técnicas de dermatofuncional: Ruim (R) Mediano (M) 
Ótimo(O)? 

 

 Ruim Mediano Ótimo 

Informática    

Artigos 
Científicos 

   

Técnicas de 
Dermatofuncional 
Manual 

   

Eletroterapia 
Dermatofuncional 

   

 
 
 

Assinatura Candidato 

Data: / /  



ANEXO  II    

MODELO   DE   PROJETO   

  

CAPA   

✓ INSTITUIÇÃO   
✓ TÍTULO   DO   PROJETO   
✓ NOME   COMPLETO   
✓ DATA/ANO   

CORPO   
✓ INTRODUÇÃO   (apresentação   do   tema)   
✓ OBJETIVOS   GERAL   E   ESPECÍFICOS   
✓ METODOLOGIA   
✓ REFERÊNCIAS   


