
                                
                    

          UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS  
       FACULDADE DE ENFERMAGEM 

 
EDITAL Nº 001/2016 

SELEÇÃO DE BOLSISTAS DO NECAIH E PROGRAMA DE EXTENSÃO SEMPRE 

VIVA 2016 

A Coordenação do NECAIH (Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Agravos 

Infecciosos, com Ênfase em Hepatites Virais) e do Programa de Extensão “Sempre Viva”: Cuidando 

da Saúde e Prevenindo Agravos Infecciosos na Região Centro-Oeste do Brasil, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente Edital de abertura de inscrições para seleção de 

BOLSISTAS. 

1 – Dos objetivos 

1.1 – Despertar ou cultivar vocações para as 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 para a qualificação profissional 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 Bolsista 

 

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

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

2.3 – Responsabilizar pelos bens materiais do Núcleo 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 acadêmicos de Graduação da ÁREA DA SAÚDE da Universidade 

Federal de Goiás, que tenham média global igual ou superior a 6,5 (seis e meio), conhecimentos 

básicos da língua inglesa e informática, não estejam envolvidos em outras atividades 

extracurriculares com bolsa e que disponham de TEMPO para desenvolver as atividades 

inerentes às exigências da bolsa. 

 

4 – Dos docentes 

 

Professores NECAIH E SEMPRE VIVA Lattes 

Profª Drª Ana Luiza Neto Junqueira  http://lattes.cnpq.br/5630152521626068 

Profª Drª Karlla Antonieta A. Caetano http://lattes.cnpq.br/0112036159794570 

Profª Drª Márcia Maria de Souza http://lattes.cnpq.br/6954087338926237 

Prof. Dr. Marcos André de Matos http://lattes.cnpq.br/1492491906180226 

Profª Drª Sheila Araujo Teles http://lattes.cnpq.br/4975298732179917 

http://lattes.cnpq.br/5630152521626068
http://lattes.cnpq.br/0112036159794570
http://lattes.cnpq.br/6954087338926237
http://lattes.cnpq.br/1492491906180226
http://lattes.cnpq.br/4975298732179917


                                                   
5      – Da inscrição 

5.1 – As inscrições estarão realizadas no período compreendido entre 30/03/2016 a 08/04/2016, na 

Secretaria Administrativa da FEN/UFG, das 8:00 às 17:00 horas. 

6     – Da documentação 

6.1 – O discente deverá apresentar, no momento da inscrição, o extrato de notas e seu Curriculum 

Lattes atualizado, uma cópia da identidade e uma carta de intenção, com no mínimo uma (uma) lauda 

abordando a justificativa para ser membro do NECAIH – SEMPRE VIVA.  

 
7 – Do processo seletivo 

7.1 – A seleção ocorrerá em duas etapas: 

7.1.1 – Análise do Histórico Escolar, Curriculum Lattes e a carta de intenção; 

7.1.2 – Entrevista com os candidatos. 

 

8 – Da linha de pesquisa 

 

8.1 - Prevenção, controle e epidemiologia das infecções associadas aos cuidados em saúde e das 
doenças transmissíveis. 

 
 

9 – Da bolsa  

9.1- O período de vigência, bem como o valor da bolsa será conforme estabelecido pelo programa no 

qual o discente estiver inserido (PIBIC, PIVIC, PIBID, PROLICEN, PROBEC, PROVEC, PROEXT, 

dentre outros). 

9.2 – Se o discente não cumprir com os requisitos exigidos pelo órgão de fomento, a bolsa poderá ser 

suspensa a qualquer momento, mediante solicitação do docente responsável. 

9.3 – É importante salientar que todas as atividades devem ser acompanhadas e supervisionadas por 

um dos docentes do NECAIH e SEMPRE VIVA. 

 

Bolsas Vagas 

Iniciação científica (PIBIC) 03 

Iniciação científica (PIVIC) 03 

Iniciação científica licenciatura (PROLICEN) 01 

Extensão (PROBEC) 02 

Extensão (PROVEC) 04 

Extensão/Pesquisa (PROEXT) 04 

 

 

10 – Do calendário de seleção 

ATIVIDADE LOCAL DATA/horário 

Inscrições Secretaria Administrativa da FEN/UFG 30/03/2016 a 08/04/2016 

Entrevista NECAIH – Gabinete 1 11/04/2016 – 17:00h 

Divulgação do 
resultado final 

NECAIH – Gabinete 1 13/04/2016 
18:00h 
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11. Das disposições gerais 

11.1 - O NÚCLEO DE ESTUDOS EM EPIDEMIOLOGIA E CUIDADOS EM AGRAVOS 
INFECCIOSOS, COM ÊNFASE NAS HEPATITES VIRAIS (NECAIH) criado em janeiro de 2010, tem 
como principal objetivo desenvolver estudos sobre a epidemiologia, prevenção, controle e cuidados 
de enfermagem em agravos infecciosos, particularmente em infecções causadas por vírus 
hepatotrópicos em diferentes grupos e populações. Os principais resultados do núcleo estão nas 
produções científicas, produtos dos projetos desenvolvidos no âmbito da iniciação cientifica, bem 
como da pós-graduação (mestrado e doutorado). Neste contexto, a formação e capacitação 
apresentam-se também como um importante resultado das ações do NECAIH. No campo da 
extensão, o núcleo promove o conhecimento coletivo com o desenvolvimento de simpósios anuais 
sobre temas relacionados com as linhas de pesquisas desenvolvidas. Vale destacar as parcerias do 
NECAIH entre núcleos da mesma instituição a UFG, bem como instituições externas como 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / UFMS. Entre os principais fatores de impacto das 
ações do núcleo na sociedade científica estão à qualificação profissional, a produção de 
conhecimento que corrobora para a melhoria da prática assistencial, e a identificação de situação 
sorológica e molecular das doenças infecciosas em grupos populacionais e populações de risco, 
favorecendo a atuação direcionada na prevenção e ou tratamento destes agravos não apenas no 
cuidado de enfermagem, mas na atuação da equipe multiprofissional, bem como na elaboração de 
medidas de controle e políticas de saúde. O núcleo ainda desenvolve projetos com apoio financeiro 
do CNPq e da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás (FAPEG), por meio da Rede 

Goiana de Estudos em Infecções Virais com Ênfase em Vírus Hepatotrópicos. 
 
 
 
11.2 - PROGRAMA DE EXTENSÃO "SEMPRE VIVA"; CUIDANDO DA SAÚDE E PREVENINDO 
AGRAVOS INFECCIOSOS NA REGIÃO CENTRO-OESTE DO BRASIL possui como princípio o 
desenvolvimento de atividades de articulação entre ensino/pesquisa/extensão. O Programa de 
Extensão está vinculado ao Núcleo de Estudos em Epidemiologia e Cuidados aos Agravos 
Infecciosos, com ênfase nas hepatites virais (NECAIH) da Faculdade de Enfermagem/UFG e 
desenvolve atividades extensionistas com grupos sociais que apresentam vulnerabilidade individual, 
social e programática, em particular aos agravos infecciosos. Ainda, possui parceria com os grupos 
de pesquisa e extensão "Estudos das Hepatites Virais na Região Centro-Oeste", "Estudos Clínicos e 
Epidemiológicos sobre Doenças Infecciosas e Parasitárias em Mato Grosso do Sul" e GEPES - Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Educação e Saúde - UEMS. Congrega extensionistas/pesquisadores de 
diversas especialidades e áreas do conhecimento: Epidemiologia, Virologia, Educação em Saúde, 
Infectologia, Metodologias de Ensino-aprendizagem, Sistematização da Assistência de Enfermagem, 
Biossegurança, Segurança do Paciente e Educação Continuada. Nossas ações objetivam contribuir 
na redução das IST/HIV/Aids e hepatites virais na Região Centro-Oeste, por meio de projetos e/ou 
programas de extensão universitária. O programa ainda desenvolve ações com apoio financeiro do 
Programa de Extensão Universitária (PROEXT/MEC/Sisu), CNPq, FAPEG e Secretarias Municipais e 
Estaduais de Saúde do Estado de Goiás. 

 

11.3 – As normas deste Edital, aprovadas em reunião interna dos membros do núcleo em 

30/03/2016, entram em vigor a partir da data de sua publicação no mural da Diretoria da FEN, 

Coordenação de Curso de Graduação e no site da FEN-UFG (http://www.fen.ufg.br) 

Goiânia, 29 de março de 2016. 

 

Profª Drª Sheila Araújo Teles 
 

Coordenadora NECAIH/ Sempre Viva 

Prof. Dr. Marcos André de Matos 
 

Coordenador NECAIH/ Sempre Viva 
 

 

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

