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EDITAL Nº 09/2015 – CEFID 
 

Alterado pela portaria 022/2015 – CEFID  de 01/04/2 015 
 
Abre inscrições e determina procedimentos para 
seleção de bolsistas discentes dos cursos de 
Fisioterapia e Educação Física para o Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde/Redes de 
Atenção (PET-Saúde/Redes) – 2013/2015 

 
 
O Diretor Geral do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID, da 
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, atendendo o que dispõe o 
Decreto Nº4184 de 06/04/06 e a Resolução nº 044/07 – CONSUNI, no uso de suas 
atribuições, 
 
Resolve: 
 
Abrir inscrições e determinar procedimentos para seleção de bolsistas discentes 
dos cursos de graduação em Fisioterapia e Educação Física para o Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde/Redes de Atenção (PET-Saúde/Redes)  - 
2013/2015, em atendimento à Portaria Interministerial MS/MEC nº 421 e nº 422, 
de 03 de março de 2010; à Portaria SGTES nº 4, de 29 de março de 2010; ao 
Edital SGTES/SAS nº 14, de 8 de março de 2013; ao Decreto nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011; à Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 2010; e à 
Portaria Conjunta nº 9 de 14 de junho de 2013. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. O PET-Saúde/Redes de Atenção à Saúde é um programa dos Ministérios da 
Saúde e da Educação e tem como pressupostos a promoção da integração ensino-
serviço-comunidade e a educação pelo trabalho por meio do fomento de grupos de 
aprendizagem tutorial no âmbito do desenvolvimento das Redes de Atenção à 
Saúde. Caracteriza-se como instrumento para qualificação em serviço dos 
profissionais da saúde, para elaboração de novos desenhos, aprimoramento e 
promoção de Redes de Atenção à Saúde bem como de iniciação ao trabalho e 
formação dos estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação na área da 
saúde, de acordo com as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).  
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1.2. Este projeto específico trabalha com a Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência na perspectiva de desenvolver intervenções nesta rede visando a 
qualificação das ações e serviços de saúde oferecidos para esta população 
específica nos diversos pontos de atenção da rede e a inserção das necessidades 
dos serviços no contexto das redes como fonte de produção de conhecimento e 
pesquisa nas instituições de ensino. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições deverão ser realizadas na Secretaria dos Departamentos de 
Fisioterapia e/ou Educação Física no período de 01 a 15 de abril de 2015 das 
8h00min às 18h00min. A documentação necessária (item 2.4 do presente 
edital) deverá ser entregue respeitando-se estas datas e horários. 
 
2.2. Poderão se inscrever para a seleção de bolsista discente do PET-Saúde/Redes, 
aqueles alunos matriculados nos cursos de graduação em Fisioterapia e Educação 
Física (Bacharelado ou Licenciatura), comprovados pelo atestado de matrícula com 
o carimbo da Secretaria de Ensino de Graduação do CEFID. 
 
2.3. Como requisitos e procedimentos para participação no PET-Saúde/Redes 
constantes no Manual de Orientações Básicas do PET/MEC/SESu, os alunos 
candidatos matriculados  nos cursos de graduação em Fisioterapia e Educação 
Física (Bacharelado ou Licenciatura), não receber outro tipo de bolsa (CAPES, 
CNPq, da própria IES ou de quaisquer outras instituições de fomento à pesquisa 
e/ou extensão) e dedicar 20 (vinte) horas presenciais semanais às atividades do 
programa. Ainda, seguindo as normativas do Manual, o PET-Saúde/Redes da 
UDESC exigirá dedicação dos alunos bolsistas ao projeto e ao respectivo curso de 
graduação mediante assinatura do Termo de Compromisso. 
 
2.4. Documentos necessários para a inscrição dos (as) candidatos (as):  
a) Ficha de inscrição preenchida (Anexo I);  
b) Cópia da Carteira de Identidade e CPF; 
c)Comprovação de vínculo acadêmico com o CEFID/UDESC (comprovante de 
matrícula do segundo semestre de 2014, devidamente certificado pela Secretaria 
de Ensino de Graduação); 
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c) Comprovação de vínculo acadêmico com o CEFID/UDESC (comprovante de 
matrícula do primeiro semestre de 2015, devidamente certificado pela 
Secretaria de Ensino de Graduação); 

d) Cópia do Histórico Escolar; 
    e)Grade de disciplinas a serem cursadas no  segundo semestre de 2014. 

e) Grade de disciplinas a serem cursadas no primeiro semestre de 2015. 
 
3. DO PROCESSO SELETIVO 
 
A seleção será realizada através de entrevista.  
 
3.1. Dos critérios de avaliação: 
 
3.1.1 Os(as) candidatos(as) serão avaliados nos quesitos: 

a) Interesse e disponibilidade de participação no PET-Saúde/Redes; 
b) Interesse pelas temáticas do Projeto PET-Saúde/Redes; 
c) Princípios e Diretrizes do SUS;  
d) Redes de Atenção à Saúde;  
e) Processo Saúde-Doença; 
f) Pessoa com Deficiência. 

 
3.1.2 Cada membro da comissão dará sua nota, segundo os quesitos de avaliação 
e, posteriormente, será realizada a média final; 
 
3.2. Dos critérios de classificação: 
 
3.2.1 Os(as) candidatos(as) serão ordenados de acordo com os valores 
decrescentes da pontuação total obtida por curso de graduação envolvido e 
constituirão a lista de aprovados; 
 
3.2.2 Serão considerados critérios de desempate: 
a) Primeiro critério de desempate: estudante matriculado em fase menos 
avançada no curso de graduação;  
b) Segundo critério de desempate: maior IAA; 
c) Terceiro critério de desempate: maior idade. 
 
3.2.3 Caso haja candidato aprovado, mas não selecionado dentro do número de 
vagas, eventualmente poderá vir a ser convocado para ocupar nova vaga que 
surja durante o desenvolvimento do PET-Saúde/Redes na UDESC. 
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3.3. Cronograma de seleção 
 

Etapa Data Horário Local 

Inscrições 01 a 15 de abril de 2015 8:00h às 18:00h 

Secretaria dos 
Departamentos de 
Fisioterapia e/ou 
Educação Física 

Entrevista 16 de abril de 2015 13:30h 
 

A definir 
 

Divulgação 
dos 
resultados 

17 de abril 
A partir das 

14:00h 
Mural e site do 

CEFID 

Início das 
atividades 
no PET-
Saúde/Redes 

19 de abril - - 

 
4. DAS CONDIÇÕES DE INGRESSO NO PROGRAMA 
 
4.1. De acordo com o Edital SGTES/SAS nº 14 de 8 de março de 2013, poderá ser 
bolsista de grupo PET o estudante de graduação que atender aos seguintes 
critérios: 
 
I – Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação: Fisioterapia 
ou Educação Física (Bacharelado ou Licenciatura); 
II – Não ser bolsista de qualquer outro programa; 
III – Apresentar coeficiente de rendimento escolar maior ou igual a 6,0 (seis); 
IV – Ter disponibilidade para dedicar, no mínimo, 8 (oito) horas semanais às 
atividades do programa. 
 
Parágrafo único. A Coordenação do PET-Saúde/Redes da UDESC enfatiza 
que o aluno bolsista deve dedicar 20 horas semanais ao projeto, sendo 
que 8 destas horas devem ser dedicadas presencialmente. As demais 
horas serão alocadas em atividades de estudo e tutoria, não requerendo 
obrigatoriamente a presença do candidato. 
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5. DOS DEVERES 
 
5.1 De acordo com a Portaria Nº 976, de 27 de julho de 2010 do Ministério da 
Educação, Artigo 18, são deveres do Estudante Bolsista: 
I - Zelar pela qualidade acadêmica do PET;  
II - Participar de todas as atividades programadas pelo professor tutor;  
III - Participar durante a sua permanência no PET em atividades de ensino, 
pesquisa e extensão;  
IV - Manter bom rendimento no curso de graduação; 
V - Contribuir com o processo de formação de seus colegas estudantes da IES, não 
necessariamente da mesma área de formação, especialmente no ano de ingresso 
na instituição;  
VI - Publicar ou apresentar em evento de natureza cientifica um trabalho 
acadêmico por ano, individualmente ou em grupo;  
VII - Fazer referência à sua condição de bolsista do PET nas publicações e 
trabalhos apresentados; e  
VIII - Cumprir as exigências estabelecidas no Termo de Compromisso 
 
6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 
6.1. O acompanhamento e avaliação periódicos do estudante serão feitos pelos 
tutores e preceptores do Projeto durante as atividades previstas, nas quais serão 
avaliadas a assiduidade, a pontualidade, a participação e o envolvimento do aluno 
nas atividades;  
 
6.2. Os estudantes que não tiverem bom desempenho em qualquer etapa no 
desenvolvimento de seu plano de trabalho poderão ser desligados e substituídos 
no decorrer do período. 
 
 
7. DO NÚMERO DE VAGAS E VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 
7.1. Serão selecionados 2 bolsistas para ingresso imediato.  
 
7.2. Todos os alunos classificados e não contemplados com bolsa serão 
automaticamente incluídos de acordo com a classificação obtida em um cadastro 
de reserva para que possam assumir como bolsistas imediatamente em caso de 
desligamento de bolsista(s) selecionado(s) em editais anteriores, não sendo 
necessário o lançamento de novo edital de seleção. 
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7.3. O presente Edital terá validade de 6 (seis) meses a contar da data de 
publicação. 
 
8. DA BOLSA E DOS CERTIFICADOS 
 
8.1. O estudante bolsista de grupo PET-Saúde/Redes receberá mensalmente uma 
bolsa de R$400,00 (quatrocentos reais).  
 
8.2 As mensalidades são pagas retroativamente, no final do mês seguinte à 
realização das atividades.  
 
8.3 O bolsista fará jus a um certificado de participação no PET-Saúde/Redes, 
emitido pela UDESC. 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE DESLIGAMENTO 
 
9.1. De acordo com a Portaria Nº 976, de 27 de julho de 2010 do Ministério da 
Educação, Artigo 20, o desligamento do aluno bolsista será considerado nos 
seguintes casos: 
I – Conclusão, trancamento de matrícula institucional ou abandono do curso de 
graduação; 
II – Desistência; 
III – Rendimento acadêmico insuficiente; 
IV – Acúmulo de duas reprovações após ingresso no programa PET; 
V – Descumprimento das obrigações junto às Pró-Reitorias de Graduação e de 
Extensão, ou equivalentes; 
VI – Descumprimento das atribuições previstas no item 6 deste Edital; 
VII – Prática ou envolvimento em ações não condizentes com os objetivos do PET 
ou com o ambiente universitário. 
 
Parágrafo único. O bolsista poderá ser desligado do programa caso 
apresente incompatibilidade com o grupo ou o tutor. 
 
10. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
A comissão de seleção será composta por Tutores e Preceptores do PET-
Saúde/Redes. 
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos 
os atos, editais e comunicados referentes a esse processo seletivo nos murais e 
site do CEFID. 
 
11.2 Será eliminado a qualquer época, mesmo depois do ingresso no PET-
Saúde/Redes o candidato que comprovadamente participou do Processo Seletivo 
portando documentos e/ou informações falsas ou se utilizou de outros meios 
ilícitos. 
 
11.3 A aprovação e a classificação final garantem, para o candidato, apenas a 
expectativa de direito à admissão. A coordenação do PET-Saúde/Redes reserva-se 
o direito de proceder às admissões em número que atenda ao interesse e às 
necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do processo seletivo público. 
 
11.4 Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Comissão de Seleção.  
 
11.5 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

Florianópolis, 01 de abril de 2015. 
 

 

 

 
Prof. Me. Paulo Henrique Xavier de Souza 

Diretor Geral do CEFID/UDESC
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO DO ALUNO 
 
 
 
 
DADOS PESSOAIS 
Nome completo: 
RG: Órgão Expedidor: Data de expedição: 
CPF: 
Data de nascimento: 
INFORMAÇÕES PARA CONTATO 
Telefone residencial: (     ) 
Telefone celular: (     ) 
E-mail: 
Endereço completo: 

DADOS DA UNIVERSIDADE 
Curso: 
Matrícula: 
Data de ingresso: 
Fase: 
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ANEXO II – CRITÉRIOS E PONTUAÇÃO PARA A ENTREVISTA 
 

Edital nº 09/2015 PET-Saúde/Redes 
 
 

Critérios Pontuação 
Disponibilidade em participar no PET-Saúde/Redes 1,0 
Interesse pelas temáticas do Projeto 1,5 
Princípios e diretrizes do SUS 2,5 
Redes de Atenção à Saúde 2,5 
Processo Saúde-Doença 2,5 
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