
 

 

EDITAL 01/2021 

 SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA PROJETOS DE 

PESQUISA S  

 

A Gerencia de Ensino e Pesquisa (GEP) através do Setor de Gestão de Pesquisa e 

Inovações Tecnológica (SGPIT), no uso de suas atribuições legais, torna público a abertura das 

inscrições para seleção de Alunos Voluntários da Graduação, para diferentes projetos de 

pesquisas relacionados ao HU-UNIVASF,      conforme as disposições contidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETIVO DO EDITAL 

            Selecionar alunos voluntários da graduação para escreverem e desenvolverem projetos de 

pesquisas em diferentes áreas relacionadas a saúde. 

 

2. DOS REQUISITOS DO ALUNO 

 Poderão inscrever-se no processo seletivo: 

- Alunos que não estejam envolvidos em outro projetos de pesquisa; 

- Alunos devidamente matriculados em cursos de graduação (ver disponibilidade de quantidade de 

vagas e instituições, conforme a linha de pesquisa escolhida), desde que não tenham sofrido sanção 

disciplinar, nem estejam em litígio com a instituição; 

- Alunos que tenham disponibilidade de 10 (dez horas) semanais para as atividades do projeto de 

pesquisa até o dia 31/12/2022. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

- As inscrições ocorrerão entre os dias 24/05/2021 a 31/05/2021; 

- As inscrições deverão ser realizadas através do e- mail: pit.univasf@ebserh.gov.br; 

- No assunto do e-mail deverá estar escrito Seleção Edital 01/2021 seguido da linha de pesquisa 

escolhida; 

- No corpo do texto deverá conter: o nome do aluno, a linha de pesquisa escolhida e  a descrição do objetivo 

reral e específicos da linha de pesquisa escolhida; 

- Anexar o histórico acadêmico (escore) atualizado e o currículo Lattes. 

OBS: cada aluno poderá se inscrever somente em um uma linha de pesquisa; 

 

4. DA SELEÇÃO 

O processo de seleção dos candidatos será conduzido pela chefe do Setor de Gestão de 
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Pesquisa e Inovação Tecnológica do HU-UNIVASF (EBSERH) e por mais um membro da 

Gerencia de Ensio e Pesquisa. 

Serão selecionados 48 alunos para participar ativamente dos difentes projetos de pesquisa. 

As linhas de pesquisas, a quandidade de vagas, as Instituições que poderão participar e os pré-

requisitos estão listados na tabela 01 (Anexo1). 

- A Seleção se constituirá: 

a) Avaliação do Histórico Acadêmico (escore); 

b) Avaliação do Currículo Lattes; 

c) Avaliação dos objetivos gerais e específicos da linha de pesquisa escolhida. 

OBS: os objetivos gerais e específicos deverão estar relacionados a linha escolhida pelo 

candidato. 

- Os avaliadores do presente edital atribuirão aos alunos notas de 0 (zero) a 10 (dez) em cada 

avaliação, considerando-se aprovados os alunos que   obtiverem média aritmética igual ou superior 

a 7,0 (sete inteiros). 

- Em caso de empate entre dois ou mais candidatos, serão utilizados os seguintes critérios: maior 

média global e maior disponibilidade do candidato em estar a disposição para realização do 

projeto. 

 

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

A lista dos alunos selecionados será divulgada no site do HU-UNIVAS/Pesquisa 

conforme o cronograma. 

 

6. DO CRONOGRAMA 

A seleção ocorrerá de acordo com o cronograma abaixo: 

- 24/05/2021: publicação do Edital. 

- 24/05/2021 a 31/05/2021: As inscrições poderão ser realizadas    através do e-mail 

pit.univasf@ebserh.gov.br 

- 30/06/2021: publicação dos resultados do processo seletivo.  

- 10/07/2021: primeira reunião e início das atividades. 

 

7. DA ADMISSÃO 

A participação nos projetos de pesquisas não gera qualquer vínculo de natureza 

empregatícia, previdenciária ou estatutária. Na modalidade deste edital, de PARTICIPAÇÃO 

VOLUNTÁRIA, não será prevista nenhuma remuneração ou bolsa associada. O aluno poderá 

usufruir da atividade para a sua formação e enriquecimento  curricular.  
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O aluno selecionado compromete-se a cumprir, no mínimo, 10 horas semanais em 

horários a combinar com o pesquisador responsável. 

Poderá haver encontros semanais com carga horária de 4h para curso de capacitação dos 

alunos, reuniões e discussões para organização das atividades em campo e científica. 

 

8. DAS ATRIBUIÇÕES DOS ALUNOS VOLUNTÁRIOS SELECIONADOS 

- Participar das atividades definidas pelo pesquisador responsável; 

- Dedicar-se no período de vinculação ao projeto sem prejuízo do cumprimento de seus 

compromissos regulares como discente, observando a carga horária definida em edital; 

- Ao final do semestre letivo, o Aluno Voluntário deverá encaminhar para a  Coordenação deste 

edital, via o e-mail pit.univasf@ebserh.gov.br, um relatório das atividades desenvolvidas durante 

o semestre, para que ele tenha direito a receber um Certificado de  Participação no projeto de 

pesquisa escolhido. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

- Em caso da necessidade de substituição serão chamados os candidatos aprovados, respeitando-se a 

ordem de classificação; 

- As ocorrências não previstas neste Edital serão resolvidas  pelo Setor de Gestão de Pesquisa e 

Inovação Tecnológica. 

18 de maio de 2021 

 

 

 

Dra. Carine Rosa Naue 

Chefe do Setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica do HU-UNIVASF (EBSERH) 

Contato: (87) 2101-6504 

E-Mail: pit.univasf@ebserh.gov.br 

 

mailto:pit.univasf@ebserh.gov.br
mailto:pit.univasf@ebserh.gov.br


 

 

ANEXO 1 

Tabela 01: Linhas de interesse, curso e Instituição participante, número de vagas e pré-requisito para inscrição de alunos voluntários no Edital 

01/2021 da Gerencia de Ensino Pesquisa do HU-UNIVASF (EBSERH) 

 

Projetos Pesquisador 

responsável 

Linha de interesse Área Curso participante Número de 

vagas 

Pré-Requisito 

1 Diogo 

Pereira 

França da 

Silva 

Avaliar a qualidade dos 

bloqueios regionais (Axilar, 

interescalenico e 

supraclavicular) e analgesia no 

pós operatório em pacientes 

submetidos a cirurgias 

ortopédicas dos Membros 

Superiores no HU UNIVASF 

Medicina/Anestesiologia Curso de Medicina da 

UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

2 Pedro 

Victor 

Gomes 

Carvalho 

Moura 

Comparação entre morfina 

subaracnoidea e bloqueio de 

nervos ciático e safeno em 

osteossíntese de fratura 

diafisária de tíbia: ensaio 

clínico controlado, 

randomizado, duplo-cego 

Medicina/Anestesiologia Curso de Medicina da 

UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

3 Teresa Avaliação das doenças Medicina/Endocrionologia Curso de Medicina da 2 Cursando ou já 



 

Cristina de 

Alencar 

Lacerda 

endócrinas em pacientes 

internados na UTI-COVID do 

HU-UNIVASF 

UNIVASF ter cursado até 

o 3º período. 

4 Teresa 

Cristina de 

Alencar 

Lacerda 

Avaliação da ferramenta 

ISBAR no Setor de 

Emergência do HU-UNIVASF 

Medicina/Urgência e 

Emergência 

Curso de Medicina da 

UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

5 Itamar 

Santos 

Avaliação do impacto do 

isolamento social nos acidentes 

de trânsito atendidos no HU-

UNIVASF 

Medicina Curso de Medicina da 

UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

6 Itamar 

Santos 

Avaliação da vacinação para 

COVID-19 em profissionais 

gestante e lactantes do HU-

UNIVASF 

Medicina Curso de Medicina da 

UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

7 Itamar 

Santos 

Avaliação da incidência de 

dermatopatias em pacientes 

internados em diferentes setores 

do HU-UNIVASF 

Medicina Curso de Medicina da 

UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

8 Itamar 

Santos e 

Carine 

Rosa Naue 

Avaliação dos dados de gestão 

hospitalar do HU-UNIVASF 

Administração Qualquer curso da 

UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 



 

9 Pedro 

Antonio 

Gomes 

Maciel 

Rastreio de patologias da aorta 

em paciente atendidos na 

Policlínica da UNIVASF 

Medicina/Endovascular Curso de Medicina da 

UNIVASF 

3 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 4º período. 

10 Pedro 

Antonio 

Gomes 

Maciel 

Avaliação do tratamento 

cirurgico e nao cirurgico do pé 

diabetico 

Medicina/Endovascular Curso de Medicina da 

UNIVASF 

3 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 4º período. 

11 Yasmin 

Bione 

Avaliação da manutençao de 

acesso para dialise- fistulas 

arteriovenosas 

Medicina/Cirurgia 

Vascular 

Curso de Medicina da 

UNIVASF 

3 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 4º período. 

12 Daniely da 

Silva 

Figueiredo 

Relato e análise dos dados das 

ações da vigilância 

epidemiológica de doenças e 

agravos do HU-UNIVASF 

Vigilância em Saúde Curso de Enfermagem 

da UNIVASF  

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

13 Daniely da 

Silva 

Figueiredo 

Relato e análise dos dados das 

ações do Serviço de Controle 

de Infecções (CCIH) do HU-

UNIVASF. 

Vigilância em Saúde Curso de Enfermagem 

da UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

14 Laiany 

Nayara 

Barros 

Goncalves 

Avaliação da qualidade na 

assistência e Segurança do 

Paciente no HU-UNIVASF 

Segurança do Paciente Qualquer curso da área 

da saúde da UNIVASF 

3 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 



 

15 Izabelle 

Silva de 

Araujo 

Nutrição Clínica Nutrição Qualquer curso de 

Nutrição da Região 

1 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 4º período. 

16 Izabelle 

Silva de 

Araujo 

Terapia Nutricional Nutrição Qualquer curso de 

Nutrição da Região 

1 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 4º período. 

17 Michella 

Mendes 

Pereira 

Avaliação dos indicadores do 

setor de Hotelaria do HU-

UNIVASF 

Hotelaria Qualquer curso da área 

da saúde da UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

18 Paula 

Andreatta 

Maduro 

Avaliação da variabilidade da 

frequência cardíaca e função 

cognitiva em idosos com 

comprometimento cognitivo e 

demência 

Educação Física Curso de Medicina e 

Educação Física da 

UNIVASF e 

Fisioterapia UPE 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

19 Paula 

Andreatta 

Maduro 

Avaliação da Qualidade de 

vida no trabalho em saúde 

Educação Física Curso de Medicina e 

Educação Física da 

UNIVASF e 

Fisioterapia UPE 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

20 Fabricio 

Olinda De 

Souza 

Mesquita 

Avaliação e intervenção da 

funcionalidade e do sistema 

respiratório em pacientes 

críticos 

Fisioterapia Curso de Fisioterapia da 

UPE 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

21 Adria Avaliação hematológica, Biologia e Farmácia  Curso de Biologia e 2 Cursando ou já 



 

 

 

Clesia Dos 

Santos 

Lopes 

microbiológica, bioquímica e 

fluídos corporais de pacientes 

internados no HU-UNIVASF 

Farmácia da UNIVASF ter cursado até 

o 3º período. 

22 Erasmo 

Militão 

Nobre Leite 

e  Andressa 

Rodrigues 

Militã 

Alterações Metabólicas 

Associadas a COVID-19 e 

Aumento do Risco 

Cardiovascular em Pacientes 

Submetidos a Internação em 

um Hospital Universitário em 

Petrolia-PE 

Farmácia  Curso de Farmácia da 

UNIVASF 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 

23 Katiane 

Amorim 

Coelho 

Estudo das competências 

específicas requeridas aos 

trabalhadores no atendimento à 

pessoa do campo: Um estudo 

de caso em um Hospital 

Universitário da cidade de 

Petrolina-PE 

Administração e 

Psicologia 

Curso de 

Administração 

e Psicologia 

(com interesse 

em psicologia 

organizacional 

do trabalho) da 

UNIVASF 

 

 
 

2 Cursando ou já 

ter cursado até 

o 3º período. 


