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CURSO DE BIOMEDICINA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DOCENTE E SELEÇÃO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS  PARA
PARTICIPAÇÃO DO PROJETO “TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  COMO

MEIO DE DIVULGAÇÃO ACADÊMICA, CULTURAL E CIENTÍFICA”

A coordenação do projeto “Tecnologia de informação e comunicação como meio de divulgação

acadêmica, cultural e científica” do Curso de Biomedicina da Universidade Federal de Jataí

torna público à sua comunidade acadêmica a abertura das inscrições para seleção de alunos

voluntários para integrar a equipe  de divulgação do curso de Biomedicina da UFJ.

1. SOBRE O PROJETO

1.1 O Projeto “Tecnologia de informação e comunicação como meio de divulgação acadêmica,

cultural e científica” tem como objetivo produzir e disseminar informações atualizadas do curso

de Biomedicina da UFJ e divulgar material acadêmico, científico e cultural na área da saúde e

afins.

1.2 Acredita-se que a gestão das redes sociais são de extrema importância para manter um

canal ativo de comunicação da IES com a comunidade acadêmica e seus egressos. Além

disso, possibilita despertar o interesse de novos alunos e oferecer uma maior visibilidade para

o curso e universidade.

2. DA COORDENAÇÃO DO PROJETO

2.1 A equipe docente coordenadora do protejo é composta pelos professores Dra. Christiane

Ricaldoni Giviziez e Dr. Wagner Gouvêa dos Santos, alocados na Unidade Acadêmica de

Ciências da Saúde, no  curso de Biomedicina da Universidade Federal de Jataí.

2.1.1 Integrará a Comissão um ou mais professores do curso de Biomedicina, para atuarem

como instrutores  e supervisores.

3. DAS ATRIBUIÇÕES

3.1 Caberá aos professores desenvolver as seguintes atividades: (i) Participar das reuniões

sobre o projeto; (ii) Auxiliar na elaboração do cronograma de atividades a serem desenvolvidas

pelos alunos integrantes do projeto; (iii) Propor conteúdo e autores conteudistas, ou seja,

professores/as, profissionais e alunos/as que possam produzir conteúdo que dialogue com o



campo de atuação do Biomédico; (iv) Revisar o conteúdo que será publicado no site e nas

redes sociais; (v) Auxiliar no monitoramento e mensuração do impacto do conteúdo publicado;

(vi) Contribuir para a elaboração do artigo com os resultados e conclusões do projeto; (vii)

Auxiliar no desenvolvimento do relatório parcial e final das atividades desenvolvidas;

3.2 Caberá aos/as alunos/as selecionados/as desempenhar as seguintes atividades: (i)

Participar das reuniões sobre o projeto; (ii) Participar da gestão do e-mail destinado às

demandas de divulgação do curso de Biomedicina (divulgacaobiomedufj@gmail.com); (iii)

Buscar por autores conteudistas, ou seja, professores/as, profissionais e alunos/as que possam

produzir conteúdo que dialogue com o campo de atuação do Biomédico; (iv) Revisar os

conteúdos que serão publicados online, após a aprovação dos(as) professores(as)

responsáveis pela publicação; (v) Auxiliar na criação e arte dos conteúdos para divulgação; (vi)

Auxiliar no monitoramento e mensuração do impacto do conteúdo publicado; (vii) Contribuir para

a elaboração do artigo com os resultados e conclusões do projeto; (viii) Participar em

Congressos de Ensino, Pesquisa e Extensão para apresentação dos resultados pertinentes; (ix)

Auxiliar no desenvolvimento do  relatório parcial e final das atividades desenvolvidas;

3.3 O vínculo do professor instrutor/supervisor e do aluno como voluntário ao projeto terá

vigência de um  semestre, prorrogável por igual período de acordo com a vontade das partes.

4. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO

4.1 Podem participar do processo seletivo, os alunos que estiverem regularmente

matriculados/as nos cursos Biomedicina e Ciências da Computação da Universidade Federal

de Jataí.

4.2 Estudantes que tiverem interesse em participar do projeto poderão se inscrever

preenchendo o formulário de incrição disponível em

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOddSOe7axbp94YZ5AQEIUX0ZKFTyWYJPEJQIc

fYC5lEULjQ/viewform?usp=sf_link , no período de 02/02/2022 a 05/02/2023.

4.3 Não serão aceitas inscrições externas ao formulário, nem após a data de inscrição.

4.4 A lista final das inscrições será divulgada no dia 06 de Fevereiro de 2023, na página inicial

do endereço eletrônico do curso https://biomedicina.jatai.ufg.br/ e redes sociais da

Biomedicina (@biomedicinaufj)

5. DA SELEÇÃO

5.1. No processo seletivo dos alunos voluntários serão analisados os seguintes

aspectos:

5.1.1 Histórico Acadêmico

a) Média Global (será atribuído valor de 3,0 pontos para o candidato com a maior média global

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOddSOe7axbp94YZ5AQEIUX0ZKFTyWYJPEJQIcfYC5lEULjQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOddSOe7axbp94YZ5AQEIUX0ZKFTyWYJPEJQIcfYC5lEULjQ/viewform?usp=sf_link


e calculada  a pontuação de modo proporcional para os demais candidatos).

5.1.2 Disponibilidade de Horário

a) Apresentar no mínimo (04) horas semanais livres para dedicação às atividades inerentes ao

projeto, sem  prejuízo das demais atividades acadêmicas;

b) Comprometer-se, se necessário, participar de atividades aos finais de semana e/ou no turno

noturno em  dias úteis, no período letivo (segunda a sábado).

c) Para este item será atribuído valor de 3,0 pontos.
5.1.3 O candidato(a) que obtiver nota > 5 nos itens A e B serão selecionados para a entrevista.
5.1.3 O(a) candidato(a) será avaliado através de uma entrevista realizada pela da equipe do

projeto “Tecnologia de informação e comunicação como meio de divulgação acadêmica, cultural

e científica” (4,0  pontos);

5.1.3.1 O link para entrevista será enviado para o email cadastrado no ato da inscrição.

5.2 Serão disponibilizadas 6 (seis) vagas para preenchimento imediato e 02 (duas) vagas para

formação de  cadastro de reserva.

5.3 Os professores participantes da comissão poderão, a seu critério, convidar alunos que não

tenham feito a inscrição neste edital para comporem a equipe (especialmente acadêmicos que

apresentem habilidades  com a gestão e manutenção de site e redes sociais).

5.5 A seleção será feita pelos coordenadores do projeto, que poderá consultar os professores

do Colegiado.

6. DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO

6.1. O resultado do processo seletivo será divulgado no site e redes sociais do Curso de

Biomedicina https://biomedicina.jatai.ufg.br/ e https://instagram.com/biomedicinaufj no dia

20/04/2022.

6.1.1 Os candidatos aprovados também receberão um e-mail de confirmação.

6.1.2 As convocações para reuniões e demais atividades serão realizadas por meio dos

contatos fornecidos no formulário da inscrição, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro)

horas;

6.1.3 As atividades da equipe do projeto terão início a partir da divulgação do resultado deste

processo  seletivo.

7. DO CRONOGRAMA GERAL

Período de Inscrições 02/02/23 à 05/02/2023

Divulgação da listagem preliminar de inscritos 06/02/2023 às 09:00



Período de comunicação de problemas quanto 06/02/2023 até 00:00

Divulgação da selecionados para entrevista 07/02/2023

Entrevista 08/02/2023

Divulgação das notas finais e classificação 10/02/2023

Recurso 10/02/2023 até 17:00

Divulgação do Resultado Final 10/02/2023 às 20:00

Início das atividades 13/02/2023 às 18:00

8. DOS BENEFÍCIOS

8.1 A participação no projeto conta como Atividades Complementares de Graduação.

8.2 O projeto será sumetido como uma projeto de extensão. Caso seja aprovado, o acadêmico

poderá pontuar na Atividades Complementares, no item participação em projeto de extensão

cadastrados no  SIGAA.

8.3 A participação é voluntária, NÃO são concedidas bolsas ou qualquer outro tipo de

auxílio.

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

9.1 Caso haja necessidade de desempate, serão considerado os

seguintes critérios:

a) Experiência em gestão de site e redes sociais;

b) Disponibilidade de horários; e

c) Média global.
10. DA EXCLUSÃO DO(DA) ORGANIZADOR(A) APÓS A SELEÇÃO

10.1 Os alunos selecionados que não apresentarem bom desempenho no desenvolvimento das

atribuições serão destituídos da equipe do projeto e substituídos pelos alunos elencados no

cadastro de reserva,  respeitando-se a ordem de classificação.

10.2 Para exclusão do(a) integrante, será necessário uma maioria de 50% + 1.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos e as situações não previstas neste processo seletivo serão avaliados pela

Coordenação do Curso e, em grau de recurso, pela Reitoria, considerando o Regimento da

Instituição.
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