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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS 

 

O Laboratório de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em Políticas e Gestão do Cuidado e da 

Educação em Enfermagem e Saúde - GEPADES torna público Edital para seleção de acadêmicos para 

bolsas vinculadas ao projeto de pesquisa: 

Título: Avaliação do cuidado de enfermagem a pacientes com COVID-19 em hospitais universitários 

brasileiros 

Coordenação: Profa. Dra. Alacoque Lorenzini Erdmann  

Financiamento: Chamada MCTI/CNPq/CT-Saúde/MS/SCTIE/Decit Nº 07/2020 

 

1. CRONOGRAMA 

 

1.1 O processo seletivo será realizado conforme atividades e período apresentados a seguir: 

ATIVIDADES PERÍODO 

Divulgação de Chamada Pública 24/07/2020 

Período de inscrição 24/07/2020 a 28/07/2020 

Divulgação do Resultado Até 31/07/2020 

Início das atividades Agosto/2020 

 

2. MODALIDADES DAS BOLSAS 

 

2.1 As modalidades, o objetivo, as vagas, o valor e a duração das bolsas estão apresentados a seguir:  

Modalidades Objetivo Vagas  Valor Duração 

Apoio à Difusão do 

Conhecimento  

Desenvolver atividades técnicas, científicas e didáticas 

específicas de difusão do conhecimento do projeto e 

outras atividades vinculadas ao GEPADES 

1 483,00 12 

meses 
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Iniciação 

Científica- 

Tecnológica  

Realizar atividades técnicas e científicas relacionadas ao 

planejamento e desenvolvimento de projetos de pesquisa 

(revisão de literatura, coleta e análise de dados, 

elaboração de publicações científicas, etc.) 

1 400,00 12 

meses 

 

 

2. INSCRIÇÃO  

   

2.1 Período: 24/07/2020 a 28/07/2020 

2.2 As inscrições deverão ser realizadas EXCLUSIVAMENTE on-line pelo formulário disponível no 

link: https://forms.gle/q1WQBbzFB663c2AW8 

2.3 A inscrição consiste em:  

a) Preenchimento do formulário de inscrição com informação de identificação pessoal, 

interesse e motivações para se candidatar à bolsa e link do Currículo extraído da Plataforma 

Lattes/CNPq (http://lattes.cnpq.br/); e, 

b) Envio, como anexo, do Histórico Escolar atualizado.  

 

3. PRÉ-REQUISITOS PARA O PROCESSO SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO  

 

3. 1. Estar regularmente matriculado em Curso de Graduação da UFSC, sendo para: 

a) Bolsa de Apoio à Difusão do Conhecimento: Graduação em Design ou Enfermagem  

b) Bolsa de Iniciação Científica-Tecnológica: Graduação em Enfermagem 

3.2. Não ter colação de grau prevista para o período de vigência da bolsa;  

3.3. Possuir Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) igual ou superior a 6,0;  

3.5. Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto;  

3.7. Não ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa de qualquer natureza (excito a Bolsa 

Estudantil instituída pela Resolução no 32/CUn/2013).  

 

4. PROCESSO SELETIVO  

  

4.1 O processo seletivo ficará a cargo de uma comissão composta por professores e discentes do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC vinculados ao GEPADES.  

4.2 A seleção consistirá das seguintes etapas: 

https://forms.gle/q1WQBbzFB663c2AW8
http://lattes.cnpq.br/
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a) Etapa 1 (Eliminatória): análise do preenchimento do formulário de inscrição e envio do anexo 

do Histórico Escolar atualizado;  

b) Etapa 2: a partir do formulário de inscrição, será analisada a disponibilidade do candidato; 

experiência com atividades de pesquisa, extensão em gestão em enfermagem e saúde e/ou 

temática da pesquisa; e, interesse e motivações para participação no projeto. Para a bolsa de 

Apoio à Difusão do Conhecimento, também será considerada a experiência do candidato em 

atividades de marketing e publicidade digital; 

c) Etapa 3: análise do Índice de Aproveitamento Acumulado (IAA) e Currículo Lattes em relação 

à experiência com pesquisa, extensão e/ou temática do projeto; 

d) Etapa 4: Entrevista via Google Meet (se necessário) para avaliação dos conhecimentos gerais 

compatíveis com a vaga e interesse pelo projeto/temática. Os candidatos serão avisados 24 

horas antes do horário agendado. 

 

4.3 Conforme o desempenho, será atribuída aos candidatos uma nota de 0 – 10. Os candidatos 

aprovados serão classificados na ordem decrescente das notas obtidas. 

4.4 Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota final igual ou superior a 7,0. Os demais 

candidatos serão considerados reprovados. 

4.5 Candidatos aprovados, mas não classificados nas cotas de bolsa disponíveis neste Edital, poderão 

ser selecionados para outros projetos do GEPADES, conforme interesse do acadêmico e liberação de 

recurso orçamentário pela agência de fomento. 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

6.1 Os resultados serão divulgados até 31/07/2020, no site do GEPADES: www.gepades.ufsc.br 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção e coordenação do projeto. 

7.2 Informações complementares podem ser obtidas via e-mail: gepades.ufsc@gmail.com 

 

Florianópolis, 24 de julho de 2020.  

 
 

Prof. Dr. José Luís Guedes dos Santos 
Docente do Departamento de Enfermagem e Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Líder do 

GEPADES e subcoordenador do projeto de pesquisa  

http://www.gepades.ufsc.br/
mailto:gepades.ufsc@gmail.com

