UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO
FACULDADE DE MEDICINA-FAMED
Projeto de Incentivo à Escrita Científica - PIESC
EDITAL N°01/2019
EDITAL PARA ADMISSÃO DE NOVOS MEMBROS PARA O PROJETO
DE EXTENSÃO DE INCENTIVO À ESCRITA CIENTÍFICA
O PIESC vem por meio deste divulgar seu processo seletivo aos interessados em ingressar no
mundo da escrita e produção científica.
1.

OBJETIVOS GERAIS:

a) Contribuir para a transformação social, fomentando ações integradas de ensino,
pesquisa, extensão e cultura.
b) Estimular a escrita, pesquisa e a produção científica entre os estudantes da faculdade de
medicina da UFCA e as comunidades externas à universidade.
2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Desenvolver ações que visem à interação dos estudantes com a comunidade local da
região do Cariri por meio de atividades educativas promovendo incentivo à escrita, a
pesquisa e a publicação nas escolas e na própria universidade.
b) Promover aulas teóricas sobre temas inerentes a pesquisa científica.
c) Realizar evento científico sobre publicação e escrita científica na faculdade de medicina
da UFCA aberto a comunidade.
d) Efetuar capacitação teórico-prática em produção científica.
e) Tornar os estudantes aptos a produzir revisões sistemáticas.
f) Tornar os estudantes aptos a produzir artigos científicos.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.

DO PROCESSO SELETIVO
O Processo Seletivo ocorrerá no dia 26 de Março de 2019, nas dependências da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri – campus Barbalha.
A seleção ocorrerá através de uma entrevista realizada pelo coordenador onde serão
analisados pontos específicos por meio de um Check List que avaliará habilidades e
competências.
E entrevista terá inicio às 12 horas e a entrada dos candidatos se dará por ordem
alfabética.
O local da entrevista será divulgado até 30 min antes do início da mesma por meio das
redes sociais.
O resultado do processo seletivo será divulgado até o dia 26/03/2018 no perfil do
PIESC na rede social Facebook e no grupo da FACULDADE DE MEDICINA UFCA;
DAS VAGAS

a) Serão disponibilizadas 12 vagas (sendo duas dessas com bolsa remunerada) para
membros efetivos, devendo o estudante:
a. Estar regulamente matriculado no Curso de Medicina da Universidade Federal
Cariri;
b. Ter efetuado a inscrição online;
b) O preenchimento das vagas se dará de acordo com a classificação na entrevista;
5.

DA INSCRIÇÃO

a) O requerimento da inscrição poderá ser feito mediante o preenchimento do Formulário
eletrônico:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH7__H3qqFR_gux8ZeHnzWiacEu7ss3T_Oqv1ozZ9Ior2Dg/viewform entre os dias 20/03 e
25/03/2018;
b) A inscrição é gratuita;
c) Somente serão aceitas as inscrições dos candidatos que preencherem o formulário
eletrônico até o dia 25/03/18 às 23:59h.
6.

DOS SELECIONADOS

a) Os 12 (treze) selecionados serão extraídos baseados na ordem decrescente da pontuação
obtida pelos candidatos na entrevista individual;
b) Em caso de empate, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nessa ordem:
a. candidato que tiver maior “IRA – individual” no Histórico Acadêmico;
b. estiver em semestre mais avançado;
c. tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano.
7.

DA POSSE

a. A reunião de posse será no dia 09 de março de 2018 às 12:00h na FAMED-Cariri, com
sala a definir no dia. A ausência, sem as devidas justificativas, resultará na automática
desclassificação do candidato e convocação do próximo classificável.
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