
   
 

   
 

 
 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

EDITAL Nº 001/2021 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO NECAIH 2021 

 

A Coordenação do Grupo de Pesquisa (GP) NECAIH (Núcleo de Estudos em Epidemiologia 

e Cuidados em Infecções Transmissíveis e Agravos à Saúde Humana) da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais, torna 

público o presente Edital de abertura de inscrições para seleção de ESTUDANTE DE 

GRADUAÇÃO para participar de atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas neste 

grupo, sob supervisão de seus pesquisadores.  

 

1 – Dos objetivos  

1.1 – Promover e Incentivar o envolvimento do discente com atividades de 

Pesquisa/Extensão/Ensino; 

1.2 – Desenvolver uma postura de pesquisador/extensionista comprometido com o ato 

ético de educar/cuidar; 

1.3 – Aprofundar, produzir e divulgar conhecimentos teóricos e práticos dentro das áreas 

de pesquisa do núcleo; 

1.4 – Desenvolver todas as etapas operacionais de um projeto de pesquisa e/ou extensão; 

1.5 – Incentivar e subsidiar a qualificação profissional para a inserção discente em 

programas de Pós-graduação Stricto e Lato Sensu. 

1.6 – Intensificar a articulação entre discentes, docentes, gestores e ONGs nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

 

2 – Atividades do Integrante  

2.1 – Colaborar com os projetos de pesquisa e extensão do NECAIH; 

2.2 – Planejar, estruturar e organizar os eventos científicos tradicionais do GP; 



   
 

   
 

2.3 – Responsabilizar pelos bens materiais do GP e estabelecer relacionamentos 

interpessoais positivos (trabalho em equipe); 

2.4 – Desenvolver um projeto de pesquisa e/ou extensão, sob orientação de um docente; 

2.5 – Auxiliar os docentes em suas atribuições referentes às atividades desenvolvidas. 

 

3 - Dos proponentes  

3.1 – Poderão se inscrever estudantes de Graduação de Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem, Regional Goiânia, da Universidade Federal de Goiás e que ingressaram por 

intermédio SISU/PPI e do processo seletivo UFG inclui, ou seja, estudantes do ensino 

superior, cuja inserção no ambiente acadêmico se deu por uma ação afirmativa no 

vestibular. 

3.2 – Candidatos que tenham conhecimentos básicos da língua inglesa e informática; não 

estejam envolvidos em outras atividades extracurriculares com bolsa e que disponham de 

20 horas para desenvolver as atividades exigidas pelo Programa Institucional de Iniciação 

Científica UFG.  

 

4 – Dos docentes  

4.1 – Para este Edital, os seguintes professores pesquisadores oferecerão vagas: 

Pesquisador Programa CV 

Profa. Dra. Roxana Isabel 

Cardozo Gonzalez 

Iniciação 

Científica 

 http://lattes.cnpq.br/9433866515781707 

Profa. Dra. Leonora 

Rezende Pacheco 

Iniciação 

Científica 

http://lattes.cnpq.br/4975298732179917  

 

5 – Da inscrição  

5.1 – As inscrições serão realizadas via e-mail até as 23h59 do dia 23 de abril de 2021. Os 

candidatos deverão enviar a documentação descrita no item “6” para o e-mail 

leonorapacheco@ufg.br. 

 

6 – Da documentação  

6.1 – O candidato deverá encaminhar anexado no e-mail: 

-  Formulário de inscrição (Apêndice 1); 

http://lattes.cnpq.br/4975298732179917
mailto:leonorapacheco@ufg.br


   
 

   
 

- Histórico Escolar; 

- Carta de Intenção, de no máximo uma lauda, justificando a intenção da vaga e de se inserir 

no NECAIH; 

- Documentação comprobatória da Reserva de Vagas, Item “3.1”. 

 

7 – Do processo seletivo  

7.1-A seleção ocorrerá em duas etapas: 

7.1.1 – Analise do Histórico Escolar e Carta de intenção;  

7.1.2 – Entrevista individual com os candidatos, via remota pelo Google meet, no dia 

26/04/2021 no período matutino. O link será encaminhado via resposta do e-mail de 

inscrição um dia anterior à entrevista, já contendo o horário da entrevista. 

7.2 - No caso de empate será utilizado a seguinte ordem de prioridade na definição dos 

candidatos selecionados: 

I - maior média relativa. 

7.3 - O resultado preliminar será divulgado até o dia 27/04/2021 no site www.fen.ufg.br. O 

resultado final será divulgado até o dia 30/04/2021 no site www.fen.ufg.br.  

 

8- Da interposição de recursos 

8.1. Após a divulgação do resultado preliminar, o candidato poderá interpor recurso ao 

resultado preliminar até dia 28/04/2021, às 12 horas, exclusivamente via e-mail: 

leonorapacheco@ufg.br. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 29/04/2021 

via email do estudante. 

9 – Da linha de pesquisa  

9.1 - Prevenção, controle e epidemiologia das infecções associadas aos cuidados em saúde 

e das doenças transmissíveis.  

9.2- Cuidados em saúde de população em situação de vulnerabilidade e violência. 

9.3- Avaliação da atenção a condições crônicas em população em situação de 

vulnerabilidade no contexto da atenção primária à saúde. 

 

10 – Da Vigência  

10.1- O período de vigência será de 12 meses, conforme estabelecido pelo Programa 

Institucional de Iniciação Científica e/ou Programa de Bolsas de Extensão e Cultura da UFG. 

http://www.fen.ufg.br/
http://www.fen.ufg.br/


   
 

   
 

10.2 – Se o discente não cumprir com os requisitos exigidos pelo Programa, a bolsa poderá́ 

ser suspensa, mediante solicitação do docente responsável.  

 

11- Da vaga 

11.1-Serão selecionados 02 (dois) candidatos, conforme descrito no quadro abaixo: 

 Professor/Pesquisador Programa Nº Vagas 

Profa. Dra. Roxana Isabel Cardozo 

Gonzalez 

Iniciação Científica   01 

Profa. Dra. Leonora Rezende Pacheco Iniciação Científica 01 

 

12 – Do cronograma de seleção  

ATIVIDADE  LOCAL  DATA/horário  

Inscrição Via email leonorapacheco@ufg.br 23/04/2021  23:59h 

Entrevista Google meet link   26/04/2021 

Divulgação do resultado 

preliminar 
www.fen.ufg.br 27/04/2021 

Interposição de recurso Via email leonorapacheco@ufg.br 
28/04/2021 12:00h 

 

Resposta ao recurso Via email do candidato 29/04/2021 

Divulgação do resultado 

final 
www.fen.ufg.br 

30/04/2021 

 

 

 

13 – Da implementação da bolsa 

13.1 – A bolsa poderá ser implementada por meio do EDITAL PRPI Nº 02/2021 - PROGRAMA 

DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM INOVAÇÃO, modalidade PIBIC-

AF (PIBIC nas Ações Afirmativas). O subsídio financeiro está condicionado aos professores 

serem contemplados neste edital.  

13.2 – Caso os professores do GP não sejam contemplados com a bolsa do EDITAL PRPI Nº 

02/2021 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E EM 



   
 

   
 

INOVAÇÃO, o estudante tem toda liberdade de solicitar desligamento do GP ou continuar 

como voluntário. 

 

14. Das disposições gerais  

14.1 - O NÚCLEO DE ESTUDOS EM EPIDEMIOLOGIA E CUIDADOS EM INFECÇÕES 

TRANSMISSÍVEIS E AGRAVOS À SAÚDE HUMANA (NECAIH) foi criado em janeiro de 2010, e 

tem como principal objetivo desenvolver estudos sobre a epidemiologia, prevenção, 

controle e cuidados em doenças infecciosas em diferentes grupos e populações 

vulneráveis. Tem exercido protagonismo regional no desenvolvimento de pesquisas 

científicas, produzindo conhecimento e qualificando recursos humanos altamente, em 

nível de graduação (Iniciação Científica) e pós-graduação (Mestrado e Doutorado).  

14.2 - Os projetos de extensão, desenvolvidos no âmbito do NECAIH, promovem o 

conhecimento coletivo, e aproxima a universidade da comunidade por meio de ações de 

prevenção e promoção da saúde. Seus projetos contam com parcerias regionais (PUC-GO, 

SES-GO, SMS de Goiânia, UEG), nacionais (FIOCRUZ, USP, UFMS, UFPI, UFPB) e 

internacionais (Ryerson University, University of Florida, Universidade Nova de Lisboa).  

14.3 - Os casos omissos serão decididos pelos professores membros do NECAIH. 

14.4 - Este Edital entra em vigor a partir da data de sua publicação no site da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (http://www.fen.ufg.br). 

 

 

Goiânia, 19 de abril de 2021. 

 

 

Profa Dra. Sheila Araujo Teles 
Líder do NECAIH 

 
 
 
 
 

 
 



   
 

   
 

Apêndice 1 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE ENFERMAGEM 

EDITAL Nº 001/2021 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO NECAIH 2021 

Formulário de Inscrição 
 

Nome: __________________________________________________________________ 
 
Identidade: _____________Orgão:____________Data da Expedição:________________ 
 
CPF:_____________________________________________________________________ 
 
Matrícula UFG:____________________________________________________________ 
 
Período da graduação ________________________________ 
 
Endereço residencial:_______________________________________________________  
 
Dados Bancários (se já tiverem conta no Bando do Brasil) 
 
Banco do Brasil:  Agência:________________Conta Corrente:_______________ 
 
Tipo de Conta:______________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
Nome e Assinatura 


