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Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA 

Campus Uruguaiana 

Grupo de Pesquisa em Fisiologia – GPFis/Unipampa 

Linha de Pesquisa: Ensino de Fisiologia 

 

 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO (PDA/2021)  

EDITAL DE SELEÇÃO DE BOLSISTA 

 

Projeto PhysioCast - Trilhando o caminho das grandes descobertas em fisiologia e medicina e 

suas repercussões 

Modalidade: Extensão    

Coordenadora: Profª. Lidiane Dal Bosco    

Co-coordenador: Prof. Gustavo Ruiz Chiesa 

 

A Coordenação do projeto torna público, por meio deste Edital, as etapas, critérios e cronograma da 

seleção de bolsista para atuar no projeto de extensão supracitado, contemplado com uma cota de bolsa 

pelo EDITAL Nº 40/2021 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 2021. 

 
 

1. VAGAS  

O presente projeto de extensão seleciona acadêmico(a) de graduação para assumir 1 (uma) vaga como 

bolsista pelo Programa de Desenvolvimento Acadêmico (PDA). A bolsa tem valor mensal de R$ 

240,00 para 12h/semanais de atividades no projeto. Vigência da bolsa: julho a dezembro de 2021. 

 

2. REQUISITOS  

• Estar regularmente matriculado no Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza ou 

Educação Física ou Bacharelado em Medicina, Farmácia, Enfermagem ou Fisioterapia da 

Unipampa (vide comprovante de matrícula); 

• Ter integralizado, nos últimos 3 anos, pelo menos um componente curricular de Curso de 

Graduação reconhecido pelo MEC que contemple conhecimentos de Metodologia Científica 

ou Metodologia da Pesquisa ou Filosofia/História da Ciência (vide histórico escolar); 

• Ter integralizado, nos últimos 3 anos, pelo menos um componente curricular de Curso de 

Graduação reconhecido pelo MEC que contemple conhecimentos de Fisiologia Humana (vide 

histórico escolar); 

• Disponibilidade de 12 horas semanais para se dedicar às atividades do projeto – atestada 

mediante declaração de próprio punho assinada pelo candidato; 
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• Acesso à internet e disponibilidade de computador ou notebook que viabilizem a realização 

das atividades do projeto - atestada mediante declaração de próprio punho assinada pelo 

candidato; 

• Envio de cópia digitalizada de documento oficial de identificação com foto. 

2.1. Todos os documentos supracitados deverão ser anexados no formulário de inscrição nos campos 

correspondentes. 

2.2. Somente terão sua inscrição homologada e poderão participar da seleção os candidatos que 

enviarem os documentos no prazo estabelecido neste edital e cumprirem com todos os requisitos.  

 

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas via preenchimento do formulário eletrônico (Google Forms) 

acessível pelo link: https://forms.gle/36mxNroPkTEyTuUX8 

O período de inscrição é de 22 a 25 de junho 2021.  

A homologação da inscrição será informada pelo e-mail institucional dos candidatos no dia 27 de 

junho de 2021. No caso de apresentação de documentação incompleta, ou em inconformidade com os 

requisitos do item 2 deste Edital, a inscrição será indeferida.  

 

4. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA INSCRIÇÃO 

No ato da inscrição, o(a) candidato(a) deverá anexar os seguintes documentos (digitalizados ou nato-

digitais) nos campos correspondentes do formulário eletrônico cujo link encontra-se no item 3 deste 

edital: 

a) Documento de identificação com foto (pdf ou jpg); 

b) Comprovante de matrícula (pdf); 

c) Histórico escolar (pdf); 

d) Declaração de disponibilidade horária (pdf); 

e) Declaração de acesso à internet e disponibilidade computador/notebook (pdf); 

f) Currículo Lattes ampliado, padrão CNPq (pdf); 

g) Documentos comprobatórios do currículo (único arquivo, pdf)*; 

h) Certidão de nascimento do(s) filho(s) menores de 10 anos (pdf)**. 

 

*necessário apresentar somente os documentos comprobatórios referentes às atividades acadêmicas e 

produção acadêmico-científica que pontuam na análise curricular, conforme listado no item 5.2.1 deste 

edital. 

**apenas para candidatas mães que desejem utilizar o fator de correção no cálculo da Nota Final, 

conforme descrito no item 6.2 deste edital e em consonância com a sugestão do Comitê Gestor do 

PDA. 

 

https://forms.gle/36mxNroPkTEyTuUX8
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5. SELEÇÃO  

Somente os candidatos que enviarem os documentos no prazo estabelecido neste Edital (vide 

cronograma, item 7 deste Edital) e cumprirem com todos os requisitos descritos no item 2 deste edital 

terão sua inscrição homologada e poderão participar da seleção. A seleção será realizada em duas 

etapas subsequentes: 

 

5.1. Primeira etapa (classificatória e eliminatória): análise de um vídeo de divulgação científica 

Os candidatos deverão gravar um vídeo de até 3 minutos de duração em que narram os aspectos 

marcantes da biografia e da pesquisa desenvolvida pelo cientista sul-africano Sydney Brenner, 

laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2002.   

 

5.1.1. Na análise do vídeo serão avaliados os seguintes aspectos:  

a) capacidade de síntese: adequação ao tempo previsto, relevância, consistência e sequência das 

informações apresentadas (3 pontos); 

b) habilidade de comunicação: adequação da linguagem, clareza da fala, demonstração de 

motivação e criatividade (3 pontos); 

c) capacidade crítica: fundamentação teórica e análise crítica e investigativa das contribuições e 

repercussões da descoberta e da premiação (4 pontos). 

 

#o candidato deverá informar as referências bibliográficas e demais fontes de informação utilizadas na 

construção da narrativa. 

 

5.1.2. O vídeo (ou link de acesso do arquivo alocado no Google Drive) e o documento listando as 

referências deverão ser anexados em formulário eletrônico que será disponibilizado por e-mail aos 

candidatos com inscrição homologada na seleção. 

 

5.1.3. O(a) candidato(a) que não enviar o vídeo no prazo previsto neste edital, vide cronograma (item 

7), será imediatamente desclassificado da seleção. 

 

5.1.4. O(a) candidato(a) que não atingir a pontuação mínima de 6 pontos nesta etapa será 

desclassificado da seleção. 

 

5.2. Segunda etapa: análise curricular (classificatória) 

Participarão desta etapa apenas cinco (5) candidatos classificados na etapa anterior, seguindo a ordem 

de classificação, do 1° ao 5° lugar (e candidatos empatados na 5ª posição, se houver). 

 

5.2.1. Para análise do currículo, os candidatos deverão anexar, no formulário de inscrição, o Currículo 

Lattes (modelo completo, formato pdf) e os documentos comprobatórios (nato-digitais ou 

digitalizados, reunidos em um único arquivo na sequência dos critérios abaixo, formato pdf) relativos 

às atividades acadêmicas e produção acadêmico-científica dos últimos 3 anos na seguinte ordem: 
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a) Participação em projetos de extensão e/ou divulgação científica e/ou Ligas Acadêmicas (1 

ponto/projeto/semestre de participação). Máximo: 2,0 pontos. 

b) Participação em projetos de ensino/monitoria e/ou pesquisa (0,5 ponto/projeto/semestre de 

participação). Máximo: 1,0 ponto. 

c) Apresentação de trabalhos em eventos científicos nacionais (0,5 pontos/trabalho) ou 

internacionais (1,0 ponto por trabalho). Máximo: 2,0 pontos. 

d) Publicação de artigo científico em periódico indexado pela CAPES com fator de impacto maior 

que 2,0 (1,0 ponto/publicação); entre 1,9 e 1,0 (0,5 ponto/publicação) ou menor que 0,9 (0,25 

ponto por publicação). Máximo: 2,0 pontos.  

e) Resumos publicados em anais de eventos científicos (0,25 ponto/resumo). Máximo: 1,0 ponto. 

f) Formação complementar: cursos, minicursos ou oficinas (mínimo 12 h de duração) na área de 

Ciências da Saúde, Ciências Biológicas ou Educação (0,25 ponto por curso). Máximo: 1,0 ponto. 

g) Organização de eventos acadêmicos e/ou científicos (0,5 ponto/evento). Máximo: 1,0 ponto. 

 

5.2.2. Somente será atribuída pontuação nos critérios estabelecidos neste edital para as atividades 

acadêmicas e produção acadêmico-científica devidamente comprovadas pelo(a) candidato(a). 

 

6. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

Os candidatos aprovados serão classificados conforme sua nota final na seleção. 

6.1. A nota final na seleção será calculada considerando a pontuação do candidato na Etapa 1 

multiplicada por 0,6 somada à pontuação obtida na Etapa 2 multiplicada por 0,4, conforme a fórmula 

abaixo: 

Nota Final = (Pontuação Etapa 1 x 0,6) + (Pontuação Etapa 2 x 0,4) 

 

6.2. As candidatas que forem mães com filho(s) de idade até dez anos terão sua nota final 

multiplicada por um fator de correção de 1,2. 

6.3. No caso de candidatos com a mesma nota final, serão utilizados como critérios de desempate, na 

seguinte ordem: 

a) maior pontuação na primeira Etapa;  

b) maior número de créditos integralizados no Curso de graduação em que está matriculado;  

c) maior idade. 

 

7. CRONOGRAMA 

Cronograma de Seleção  

21 e 22/06/2021 Divulgação da chamada interna de seleção de bolsista 
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De 22 à 25/06/2021 Período de inscrição dos discentes (via formulário eletrônico) 

27/06/2021 Homologação das inscrições (após análise dos pré-requisitos) 

De 28/6 à 2/7/2021 Período para envio do vídeo (Primeira Etapa Seleção) pelos candidatos 

com inscrição homologada (via formulário eletrônico) 

Até 9/7/2021 Divulgação Resultado da Etapa 1 (via e-mail candidatos) 

Até às 12h do dia 

10/07/2021 

Data-limite para interposição de recurso ao Resultado Etapa 1 

11/07/2021 Divulgação Resultado Etapa 2 (via e-mail candidatos) 

Até às 12h do dia 

12/07/2021 

Data-limite para interposição de recurso ao Resultado Etapa 2  

13/07/2021 Resultado Provisório da Seleção (via e-mail candidatos) 

Até às 12h do dia 

14/07/2021 

Data-limite para interposição de recurso ao Resultado Provisório 

15/07 Divulgação Resultado Final e inserção dos dados do bolsista no SIPPEE 

 

8. DAS FUNÇÕES DO BOLSISTA  

O(a) bolsista do projeto deverá desenvolver, em colaboração com demais membros da equipe 

executora do projeto, as seguintes atividades:  

a) realização de estudos sobre os aspectos históricos, metodológicos, sociais e políticos das 

pesquisas científicas e cientistas laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina – 

ou outras áreas que tenham contribuído para avanços nos campos da biologia e/ou da saúde;  

b) seleção de materiais e elaboração de sínteses acerca das temáticas e/ou cientistas previamente 

escolhidas pela equipe, visando fomentar a redação dos roteiros dos programas do Physiocast; 

c) produção de conteúdo, como gravações, postagens, textos e imagens, a serem compartilhados 

e discutidos com a equipe, e posteriormente ser veiculado nas redes sociais; 

d) acompanhamento das repercussões das publicações das páginas do Physiocast nas redes 

sociais, por meio do número de acessos, curtidas, comentários e compartilhamentos; 

e) comunicação com os ouvintes do podcast, respondendo e encaminhando para a equipe 

executiva as dúvidas, comentários, sugestões e críticas postadas nas páginas das redes sociais; 

f) redação de textos de comunicação para organizações/instituições da comunidade em geral e de 

realeases para divulgação do Physiocast junto aos meios de comunicação de nossa região;   

g) participação em cursos de formação – ou assessoria por parte da equipe - para desenvolvere/ou 

aperfeiçoar as habilidades de produção de conteúdo audiovisual; 

h) apresentação dos resultados da proposta em eventos científicos e/ou culturais e sua publicação 

em veículos de divulgação científica ou periódicos da área; 

i) redação do relatório final do bolsista, sob orientação e supervisão da coordenadora do projeto, 

no prazo previsto no Edital n° 40/2021 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

ACADÊMICO 2021. 
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9. DA BOLSA  

O(a) acadêmico(a) selecionado(a) como bolsista terá direito à uma bolsa no valor mensal de R$ 240,00 

referentes à 12 horas de atividades semanais, com início do pagamento condicionado ao repasse dos 

recursos financeiros pelo governo federal para a UNIPAMPA. O período de vigência da bolsa é de 

julho a dezembro de 2021, podendo ser interrompida a qualquer momento pela Coordenação do projeto 

caso este se encerre antecipadamente ou caso o desempenho do(a) bolsista seja insatisfatório.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

A seleção de que trata este Edital será conduzida pelos coordenadores do projeto, Profª Lidiane Dal 

Bosco e Prof. Gustavo Ruiz Chiesa, e pelo colaborador Rui Seabra Machado, doutorando pelo 

Programa de Pós-graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde. Os casos omissos serão 

resolvidos em primeira instância pelos coordenadores e colaborador supracitados e em segunda 

instância, caso necessário, pelo Comitê Gestor do PDA.  

 

Dúvidas podem ser encaminhadas ao e-mail institucional da Coordenadora do projeto: 

lidianedalbosco@unipampa.edu.br 

 

 

Uruguaiana, 21 de junho de 2021. 
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