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Informações gerais: 

 

O AMBULATÓRIO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (PIC) 

da FEN/UFG, torna público o Edital 01/2022 referente à realização do Processo 

Seletivo para o preenchimento de vagas para integrar o ambulatório. Os 

selecionados poderão ser alocados nos Programa Institucional de Iniciação 

Científica e Programa de Extensão e Cultura. 

 

1. Dos critérios para o processo seletivo do Ambulatório de PIC da FEN/UFG: 

1.1. O presente processo seletivo destina-se ao preenchimento de 03 (três) vagas 

para integrar o Ambulatório de PIC da FEN/UFG;  

1.1.1 Serão destinadas 02 (duas) vagas para discentes de graduação da FEN/UFG 

e 01 (uma) vaga para discentes dos demais cursos de graduação da UFG; 

1.2. Os candidatos devem ser discentes de cursos de graduação da UFG; 

1.3. Os aprovados poderão desenvolver atividades de pesquisa e extensão junto ao 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG até a conclusão do 10º período.  

1.3.1. O aluno poderá solicitar o desligamento do Ambulatório de PIC da FEN/UFG 

antes da conclusão da graduação, por meio de uma solicitação formal encaminhada 

ao orientador e coordenadores do núcleo.  

1.3.2. O orientador e/ou coordenadores do Ambulatório de PIC da FEN/UFG 

poderão solicitar o desligamento do aluno antes da conclusão da graduação, após 

avaliação individual de descumprimento de atividades acordadas.  

 

Os candidatos aprovados para o Edital no 01/2022 do do Ambulatório de PIC da 

FEN/UFG, poderão ser designados: 

• Como aluno de Iniciação Científica com bolsa (conforme disponibilidade das 

bolsas) e receberão uma bolsa, com valor padronizado pela UFG e demais órgãos 

regulamentadores.  

• Como aluno de Iniciação Científica sem bolsa, com as mesmas atribuições, 

direitos e deveres que o aluno bolsista, porém sem bolsa. Ambos receberão 

certificados institucionais, conforme padronizado pela UFG e deverão se 



 

comprometer a atuar em conformidade com as normas do programa e cumprir o 

regimento interno do Ambulatório de PIC da FEN/UFG.  

- Os candidatos aprovados iniciarão suas atividades logo após a divulgação de 

resultado. 

 

2. Dos requisitos básicos exigidos para inscrição no processo seletivo do 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG:  

Do aluno candidato: são imprescindíveis os seguintes requisitos, para inscrever-se; 

a) Estar regularmente matriculado e ter concluído o 1º período do Curso de 

Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal 

de Goiás (FEN/UFG);  

b) Estar regularmente matriculado e ter concluído o 1º período de qualquer Curso de 

Graduação na Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG);  

c) Não ser beneficiário de qualquer tipo de bolsa, exceto bolsa permanência;  

d) Não apresentar trancamento de disciplinas no último semestre;  

e) Possuir média global igual ou maior que sete (média global 7,0);  

f) Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas extracurriculares por semana, 

EXCLUSIVAMENTE às atividades do Ambulatório de PIC da FEN/UFG 

(INCLUINDO SÁBADOS E PERÍODO NOTURNO- se necessário).  

 

3. Da documentação exigida para as inscrições no processo seletivo do 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG: 

O candidato deverá encaminhar para o e-mail greenpicufg@gmail.com os seguintes 

documentos:  

3.1. Ficha de inscrição preenchida adequadamente (Anexo 01);  

3.2. Extrato acadêmico atualizado;  

3.3. Auto declaração afirmando não participar de outro programa como voluntário ou 

bolsista;  

3.4. Carta de intenção explicando os motivos pelos quais deseja integrar o 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG  (Anexo 02).  

 

4. Das inscrições do processo seletivo do Ambulatório de PIC da FEN/UFG: 

4.1. As inscrições serão realizadas no período entre os dias 25 a 31 de março de 

2022 (até 23:59 horas), por meio do encaminhamento da documentação exigida 

para o e-mail greenpicufg@gmail.com;  

4.2. A taxa de inscrição é gratuita;  

4.3. O candidato deverá realizar a inscrição munido dos documentos exigidos no 

item 3 deste edital.  

4.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se 

de que atende todos os requisitos exigidos.  



 

 

5. Do Cronograma das etapas do processo seletivo do Ambulatório de PIC da 

FEN/UFG: 

5.1. O Processo Seletivo para o Edital no 01/2022 do Ambulatório de PIC da 

FEN/UFG compreenderá as seguintes etapas:  

Etapa 01: Análise documental e homologação das inscrições;  

Etapa 02: Entrevista Individual Via Plataforma google meet;  

Na Etapa 02, constituída da entrevista, será questionado sobre interesse na área de 

PIC; disponibilidade para integrar e executar atividades previstas no âmbito do 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG; habilidades para execução das atividades 

propostas no âmbito do Ambulatório de PIC da FEN/UFG; se participa de outros 

grupos de pesquisa, ensino e extensão; e referente à Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) brasileira e atuação profissional na área de 

PIC, e portanto, recomendamos a leitura das referências 1 e 2 da lista de 

referências, ao final do edital.  

5.2. Todas as etapas possuem caráter eliminatório.  

5.3. O não cumprimento de qualquer uma das etapas do processo seletivo do 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG desclassificará automaticamente o acadêmico 

candidato.  

 

 

Data Etapa Local e horário 

25/03/2022 a 31/03/2022  
(Sexta-feira a quinta-feira) 

Período de inscrições Envio de documentação 
exigida para o e-mail 
greenpicufg@gmail.com 

01/04/2022 a 08/04/2022 
(Sexta-feira a sexta-feira) 

Etapa 1: Análise 
documental e 
Homologação das 
inscrições 

Via e-mail do aluno e no 

site www.fen.ufg.br  

09/04/2022 a 10/04/2022 
(Sábado e domingo) 

Prazo recursal Enviar recurso para o e-
mail 
greenpicufg@gmail.com 

11/04/2022 a 15/04/2022 
(Segunda-feira a Sexta-feira) 

Etapa 2: Entrevista 
individual 

Google meet 
às 18:00 horas 

18/04/2022  
(Segunda-feira) 

Resultado final Via e-mail do aluno e no 
site www.fen.ufg.br  

 

 



 

6. Dos critérios de avaliação e classificação do processo seletivo do 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG: 

6.1. Os critérios de seleção são objetivos e caracterizados pelos seguintes quesitos: 

avaliação da documentação, clareza na entrevista, postura, coerência das 

respostas, conhecimento acerca do Ambulatório de PIC da FEN/UFG e atividades 

que desenvolve, coerência na carta de intenções com as atividades desenvolvidas 

no Ambulatório de PIC da FEN/UFG.  

6.2. Somente o acadêmico candidato poderá acessar a sua pontuação no presente 

processo seletivo do Ambulatório de PIC da FEN/UFG.  

6.3. Será utilizado como critério de desempate o coeficiente de rendimento escolar 

(média global).  

6.4. Será considerado aprovado, o candidato com média igual ou maior a 7,0 (média 

7,0).  

6.5. O não comparecimento em qualquer uma das etapas desclassificará 

automaticamente o aluno candidato.  

Ao participar do Processo Seletivo para o Edital no 01/2022 do Ambulatório de PIC 

da FEN/UFG, o candidato tem ciência que a entrevista será gravada e que seu 

conteúdo será utilizado para fins diversos ao processo seletivo, e que o candidato 

não poderá ter acesso a materiais de outros candidatos. 

 

7. Da Comissão organizadora do processo seletivo do Ambulatório de PIC da 

FEN/UFG: 

Compõe a comissão de organização do processo seletivo e seleção, os docentes, 

técnicos administrativos, discentes, terapeutas voluntários e docentes do 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG, sendo: 

Dra. Cynthia Assis de Barros Nunes (Coordenadora do Ambulatório de PIC da 

FEN/UFG e do Processo Seletivo)  

Dra. Michele Dias da Silva Oliveira (Vice-Coordenadora e Coordenadora de 

Comunicação do Ambulatório de PIC da FEN/UFG )  

Dra. Nilza Alves Marques Almeida (Coordenadora de Ensino do Ambulatório de PIC 

da FEN/UFG)  

Dra. Selma Rodrigues Alves Montefusco (Coordenadora da Extensão do 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG) 

Dra. Suelen Gomes Malaquias (Coordenadora de Pesquisa do Ambulatório de PIC 

da FEN/UFG) 

Ma. Jaqueline Evangelista da Costa Bezerra (Coordenadora técnica do Ambulatório 

de PIC da FEN/UFG) 

Ma. Mariane de Souza Benjamin Rocha (Coordenadora técnica do Ambulatório de 

PIC da FEN/UFG) 

Discentes do Ambulatório de PIC da FEN/UFG:  



 

Adriany Oliveira da Silva 

Camila Alves Leão de Araujo 

Adrielly Carolina Dias de Souza 

Resigno Barros Lima Neto 

Anna Cecília Ferreira Cruz 

Thaís Elizabeth Ribeiro Lôbo 

Terapeutas voluntários do Ambulatório de PIC da FEN/UFG (os nomes serão 

elencados conforme disponibilidade dos terapeutas). 

 

8. Atividades dos novos integrantes do Ambulatório de PIC da FEN/UFG: 

8.1 - Colaborar com os projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no 

âmbito do Ambulatório de PIC da FEN/UFG. 

8.2 - Planejar, organizar e auxiliar na execução de eventos científicos, grupos de 

estudo e cursos desenvolvidos no âmbito do Ambulatório de PIC da FEN/UFG. 

8.3 - Auxiliar no planejamento, organização e atuar como apoio durante a realização 

de atendimentos presenciais do Ambulatório de PIC da FEN/UFG. 

8.4 - Participar de cursos de formação em PIC no âmbito do Ambulatório de PIC da 

FEN/UFG, conforme legislação pertinente. 

8.5 - Auxiliar nos agendamentos dos atendimentos presenciais e remotos do 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG. 

8.6- Desenvolver pesquisas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Iniciação 

Científica com vinculação aos editais institucionais da UFG, sob orientação dos 

docentes do Ambulatório de PIC da FEN/UFG. 

8.7 - Elaborar relatórios referentes às atividades desenvolvidas no âmbito do 

Ambulatório de PIC da FEN/UFG. 

8.8 - Colaborar na produção e divulgação de conhecimento sobre as PIC por meio 

das redes sociais do Ambulatório de PIC da FEN/UFG. 

8.9 - Desenvolver ações de extensão com vinculação aos programas institucionais 

da UFG, sob orientação dos docentes do Ambulatório de PIC da FEN/UFG. 

 

8. Dos Resultados do processo seletivo do Ambulatório de PIC da FEN/UFG: 

A lista dos candidatos aprovados será divulgada até o dia 18/04/2022 na página da 

FEN (www.fen.ufg.br).  

 

9. Da Validade do Edital do processo seletivo do Ambulatório de PIC da 

FEN/UFG: 

O presente Edital no 01/2022 do Ambulatório de PIC da FEN/UFG terá validade de 

01 (um) ano, podendo ser convocados os candidatos aprovados dentro desse prazo 

a depender da disponibilidade de vagas no núcleo. 

 



 

Goiânia, 22 de março de 2022. 

 

____________________________________________ 

Dra. Cynthia Assis de Barros Nunes 

Coordenadora geral do Ambulatório de PIC da FEN/UFG 

 

 



 

ANEXO 1 

 

Ficha de inscrição 

 
                                            AMBULATÓRIO DE 
PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLENTARES (PIC) DA FACULDADE DE 

ENFERMAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS (FEN/UFG)- 01/2022 

 

 

1. Nome completo: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Sexo:       (    ) masculino               (     ) feminino 

3. Data de nascimento: _____/______/__________ 

4.Endereço: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Bairro: ______________________________ Cidade: ______________________ 

CEP: _____________________________________________________________ 

5. Telefone residencial: (    ) _______-___________ 

Celular: (    ) ______________ - ________________ 

6. E-mail: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Período: _________________________________ 

Matrícula: __________________________________ 

 

 



 

ANEXO 2 

Carta de intenção explicando os motivos pelos quais deseja integrar o Ambulatório 
de PIC da FEN/UFG  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Assinatura: _________________________________________________________ 
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