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SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

RETIFICAÇÃO 

EDITAL PROPESQ 01/2021 

 

A professora Dra. Daniela Couto Carvalho Barra no uso de suas atribuições, 

conforme disposto no Edital PROPESQ 01/2021 torna pública a abertura das inscrições 

destinadas a classificar acadêmicos(as) para desenvolver atividades de pesquisa junto ao 

Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC – CNPq) no âmbito do Projeto 

intitulado: “Contribuições de aplicativos móveis desenvolvidos por enfermeiros: 

estudo de prospecção tecnológica e científica”. Para o desenvolvimento das 

atividades, se dispõem de 01 vaga.  

 

 

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO  
 

1.1. O presente processo seletivo tem como objetivo formar lista classificatória para 

o preenchimento de 01 vaga de bolsista de Iniciação Científica (PIBIC), 

conforme Edital PROPESQ 01/2021. 

1.2. A bolsa segue todas as prerrogativas estabelecidas pelo referido Edital. 

 

 

2. DA CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO 

 

2.1. O bolsista de Iniciação Científica exercerá suas funções em 20 (vinte) horas 

semanais durante o período de vigência. 

2.2. A vigência da bolsa é de 01 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022. 

2.3. O valor mensal total da bolsa é de R$ 400,00 (quatrocentos e vinte reais). 

2.4. O bolsista selecionado deverá ter ou abrir uma conta no Banco do Brasil para o 

recebimento da remuneração. 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS DO/A CANDIDATO/A PARA O PROCESSO 

SELETIVO E CLASSIFICAÇÃO 
O acadêmico candidato à bolsa de iniciação científica deverá: 

3.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFSC; 

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; 

3.4. Dispor de 20 horas semanais para dedicação ao projeto de pesquisa; 

3.5. Não ter relação de parentesco direto com o coordenador do projeto de extensão, 

o que inclui cônjuge: companheiro, parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade até 3º grau; 

3.6. Não ter vínculo empregatício ou receber outra bolsa de qualquer natureza 

(exceto a Bolsa Estudantil instituída pela Resolução nº 32/CUn/2013.  

 



4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1. A inscrição deverá ser realizada no período de 30 de julho de 2021 a 13 de 

agosto de 2021, até às 18:00h, através do e-mail: daniela.barra@ufsc.br 

4.2. No Campo Assunto deve constar: Inscrição Bolsa Edital Propesq 01/2021. 

4.3.  No Corpo da Mensagem: Eu (nome completo da/o estudante) matriculado no 

Curso de Graduação em Enfermagem da UFSC, sob a matrícula (nº de 

matrícula), na fase (especificar a fase do Curso), venho por meio deste, solicitar 

inscrição para a seleção de bolsista ao Programa Institucional de Iniciação 

Científica no âmbito do Projeto intitulado “Contribuições de aplicativos 

móveis desenvolvidos por enfermeiros: estudo de prospecção tecnológica e 

científica”, Edital Propesq 01/2021, coordenado pela Professora Drª Daniela 

Couto Carvalho Barra.  

4.4. Em Anexo enviar: atestado de matrícula; histórico e ficha de inscrição 

preenchida conforme ANEXO A.  

4.5. Somente será considerada válida a inscrição para compor o processo seletivo o 

e-mail que atender a todos os requisitos constantes nos itens 4.1 a 4.4. 

 

 

5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

5.1. Compete ao Bolsista: 

 

5.1.1. Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa previstas no Plano de 

Trabalho; 

 

5.1.2. Executar o plano de trabalho do bolsista, com uma carga horária de 20 horas 

semanais, sob a orientação do(a) coordenador(a) do Projeto conforme atividades pré-

estabelecidas no projeto (ANEXO B); 

 

5.1.3. Ter o currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq no ano 

corrente (em caso de atualização é importante, ao final da edição, clicar em “Enviar ao 

CNPq”, pois caso contrário o Lattes mantem o status “Em preenchimento”, 

inviabilizando o cadastro do bolsista); 

 

5.1.4. Participar de cursos ofertados pela Biblioteca Universitária da UFSC e/ou outros 

para fins de conhecimento das ferramentas de busca/pesquisas em bases de dados; 

 

5.1.5. Participar do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica – UFSC; 

 

5.1.6. Realizar o relatório parcial das atividades (quando solicitado pelo orientador e/ou 

PROPESQ) e o relatório final das atividades. 

 

5.1.7. Nos casos de substituição ou cancelamento, em até 30 dias, o bolsista que 

encerrou as suas atividades deverá apresentar o relatório das atividades desenvolvidas 

até a data da interrupção. No caso de substituição: para o bolsista substituto aplica-se o 

item anterior. 

 

5.1.8. Fazer referência à sua condição de bolsista de Iniciação Científica da UFSC, 

quando for o caso, nas publicações e trabalhos apresentados. 

mailto:daniela.barra@ufsc.br


5.2. Compete a(o) Orientador(a): 

 

5.2.1. Orientar o bolsista de Iniciação Científica nas distintas fases do trabalho de 

pesquisa; 

 

5.2.2. Incentivar o bolsista a realizar cursos de capacitação (preferencialmente gratuitos) 

com temática relacionada ao projeto de pesquisa e/ou ao Curso de Graduação em 

Enfermagem;  

 

5.2.3. Aconselhar e acompanhar o bolsista de Iniciação Científica na elaboração do 

relatório final; 

 

5.2.4. Estar em atividade remota e/ou presencial na UFSC no período de vigência da 

bolsa solicitada. 

 

 

6. DA SELEÇÃO e DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 

6.1. A seleção será realizada pela professora responsável pelo projeto, na sala virtual 

(google meet) a ser disponibilizada após a confirmação da inscrição do/a 

candidato/a. 

 

6.2. A entrevista de seleção será realizada nos dias 16 e 17 de agosto de 2021, das 

13:30h às 18:00h. A data, horário e link serão encaminhados via e-mail para o/a 

candidato/a que tiver a sua inscrição confirmada, sendo considerada a ordem de 

inscrição. 

 

6.3. Serão considerados os seguintes indicadores objetivos e subjetivos para a lista 

classificatória dos/as candidatos/as a ser selecionado/a: 

 

A) Envolvimento com a temática do projeto de pesquisa (tecnologias, aplicativos 

móveis, busca em bases de dados, entre outros); 

B) Domínio da língua inglesa (leitura, compreensão e fala); 

C) Compromisso com a pesquisa e interesse pela temática, considerando as 

atividades a serem desenvolvidas; 

D) História acadêmica do candidato (comprovada mediante currículo Lattes 

atualizado), e disponibilidade de tempo para dedicação às atividades de ensino 

da graduação. 

E) Habilidades básicas na tecnologia da informação (informática – word, excel, 

produção/edição de vídeos, busca em bases de dados). 

F) Impacto na formação técnico-científica e pessoal do acadêmico enquanto futuro 

membro da equipe multiprofissional. 

G) Perceber a interdisciplinaridade da atividade de pesquisa e reconhecer os 

princípios do SUS e a rede de apoio. 

 

6.4. Os candidatos terão suas entrevistas avaliadas com uma nota entre zero e dez 

conforme os indicadores de A-G no item 6.2;  

 

6.5. As entrevistas ocorrerão por ordem de inscrição;  



6.6. O/a acadêmico/a selecionado/a em primeiro lugar somente poderá iniciar 

suas atividades após assinar os documentos determinados pelo Edital PROPESQ 

01/2021;  

 

6.6.1 Possuir conta corrente própria e ativa no Banco do Brasil no 

momento da assinatura e envio do Termo de Outorga. Contas bancárias 

conjuntas, contas poupança ou contas em outros bancos não serão aceitas e 

impossibilitam o pagamento. 

 

6.7. O resultado da seleção será enviado por e-mail aos candidatos e divulgado 

na página do CALENF até as 18h30 min do dia 06 de agosto de 2021.  

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 7.1 A bolsa de Iniciação Científica não gera vínculo empregatício com a Universidade, 

podendo o bolsista pedir desligamento do projeto a qualquer momento, mediante 

justificativa. 

 

7.2 Edital PROPESQ 01/2021 disponível em: 

http://pibic.propesq.ufsc.br/files/2021/07/Edital-PIBIC-2021-2022_Retificado_26-

05.pdf 

  

 

 

Florianópolis, 11 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

Prof. Dra. Daniela Couto Carvalho Barra. 

SIAPE nº2533270 
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ANEXO A 

FICHA DE INSCRIÇÃO PROGRAMA INSTITUCIONAL  

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

Nome completo  

 

Número de matrícula  

 

Curso  

 

E-mail  

 

Link currículo lattes  

 

Período no Curso (fase)  

 

Telefone para contato  

 

 

 

 (    ) DECLARO ESTAR CIENTE DAS NORMAS REFERENTES AO EDITAL DE 

SELEÇÃO E DO EDITAL PROPESQ 01/2021. 

 

 

Data:       /        /2021. 

 

 

 

 

_________________________________ 

ASSINATURA OA(O) CANDIDATA(O) 
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ANEXO B 
PLANO DE ATIVIDADES DO BOLSISTA 

 

 

Objetivo geral 

Mapear e analisar as contribuições dos aplicativos móveis e/ou protótipos desenvolvidos 

enfermeiros publicados em bases de dados nacionais e internacionais. 

 

O presente plano de atividades proposto envolve o desenvolvimento da pesquisa, bem como, a 

participação do bolsista nas atividades do Laboratório de Produção Tecnológica em Saúde e 

Grupo de Pesquisa Clínica, Tecnologias e Informática em Saúde (LAPETEC-GIATE/UFSC). 

 

ATIVIDADES RELACIONADAS À PESQUISA: 

1. Capacitação técnica-científica: cursos em base de dados promovidos pela Biblioteca 

Universitária da UFSC e pelo grupo de pesquisa LAPETEC-GIATE. 

2. Pesquisa Bibliográfica nas bases de dados – coleta de dados (mapeamento): reuniões 

semanais com a orientadora. 

3. Revisão do banco de dados mediante aplicação dos critérios de inclusão/exclusão e 

instrumentos de coleta dados, com supervisão da orientadora. 

4. Análise e discussão dos dados: agrupamento por conteúdos semelhantes e detalhamento 

das principais contribuições dos apps móveis desenvolvidos por enfermeiros. 

5. Apresentação dos resultados preliminares em reunião geral do LAPETEC-

GIATE/UFSC. 

6. Elaboração do manuscrito para submissão em periódico científico: o bolsista 

acompanhará todo o processo para escolha do periódico mais adequado para a 

submissão do trabalho, a construção do manuscrito propriamente dito, bem como, 

adequação do texto às normas de publicação conforme a revista. 

7. Elaboração do relatório final conforme modelo disponibilizado pela UFSC. 

8. Participação e apresentação do trabalho no Seminário de Iniciação Científica (SIC) 

conforme edital e modelo fornecido. 

 

ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO NO LAPETEC-GIATE: 

1. Participação nas reuniões gerais (ordinárias) do Grupo de Pesquisa - periodicidade 

mensal, via online. 

2. Participação como ouvinte em atividades como Qualificação e Sustentação de 

dissertações e teses de alunos integrantes do LAPETEC-GIATE e demais grupos de 

pesquisa em enfermagem da UFSC (áreas afins). 

3. Interação com os demais membros integrantes do projeto (macroprojeto) para refletir 

sobre as demais áreas em estudo. 

4. Cumprimento integral do cronograma de atividades descritas no projeto de pesquisa. 

5. Participação em eventos científico relacionados à temática, com possibilidade de 

solicitação de auxílio junto à UFSC. 

6. Desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes relacionadas à iniciação 

científica durante a execução das atividades relacionadas à área. 

7. Participação ativa nas discussões referentes aos aspectos éticos que envolvem o 

desenvolvimento de pesquisas (sem e com seres humanos). 

 

 

Florianópolis, 03 de agosto de 2021. 


