INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA–
INTA CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO UM ABRAÇO AMIGO FORMA UM LAÇO
POSITIVO
EDITAL Nº 01/2016.1
PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS MEMBROS DO GRUPO DE PESQUISA E
EXTENSÃO UM ABRAÇO AMIGO FORMA UM LAÇO POSITIVO

O Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA, por meio da Coordenação do curso
de Bacharelado em Enfermagem, torna público para o conhecimento dos interessados, a
abertura do processo seletivo para novos membros do Grupo de Pesquisa e Extensão “UM
ABRAÇO AMIGO FORMA UM LAÇO POSITIVO”, nos seguintes termos:

1. APRESENTAÇÃO

O Grupo de Pesquisa e Extensão “UM ABRAÇO AMIGO FORMA UM LAÇO
POSITIVO” desenvolve atividades de pesquisa e extensão envolvendo docentes, discentes e
comunidade, fazendo uso de instrumentos de pesquisa para fins científicos. As atividades
contribuem de forma efetiva para o desenvolvimento científico dos docentes e discentes
participantes, fortalecendo os vínculos entre pesquisadores e comunidade, bem como para o
avanço da extensão através de projetos de pesquisas desenvolvidos dentro do grupo, visando
alcançar a realização do ensino, pesquisa e extensão e aprofundar os conhecimentos acerca
das políticas e diretrizes que regem a saúde e as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST),
participar de extensão universitária e qualificar sua formação para atuarem na saúde.
PROFESSORA COORDENADORA: Dra. Antônia Eliana de Araújo Aragão

2. OBJETIVOS
a) Colaborar para o amadurecimento das práticas de enfermagem, no âmbito da pesquisa,
extensão

e

integração

do

ensino

–

serviço

–

comunidade;

b) Provocar reflexões acerca do papel do estudante enquanto pesquisador dentro e fora
da academia.
3. PÚBLICO – ALVO
Estudantes regularmente matriculados no curso de enfermagem do Instituto Superior de
Teologia Aplicada – INTA, que já tenham ou estejam cursando o 1º semestre, que se
interessarem em aprofundar os conhecimentos acerca das políticas e diretrizes que regem a
saúde e as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), participar de extensão universitária e
qualificar sua formação para atuarem na saúde.

4. DOS PARTICIPANTES
a) Poderão concorrer estudantes regularmente matriculados no Curso de Graduação em
Enfermagem das Faculdades INTA que estejam ou tenham cursado a partir do 1º
semestre letivo;
b) Serão abertas 20 vagas, as quais serão destinadas aos acadêmicos de
Enfermagem, para que estes desempenhem a função de Membros.

5. ATRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES
I – Auxiliar nos eventos promovidos pelo grupo de Pesquisa e Extensão “UM ABRAÇO
AMIGO FORMA UM LAÇO POSITIVO”;
II – Ter presença superior a 75% nas atividades para as quais forem designados pelo
mesmo, sendo a presença e a frequência registradas em atas e computadas;
III - O candidato deverá ter disponibilidade para participar das reuniões
semanalmente, que ocorrem às quartas – feiras (4ª feiras) às 11:00 horas, podendo
haver reuniões extraordinárias marcadas de acordo com a necessidade do grupo e
disponibilidade de tempo de seus membros;
IV – Além das reuniões, o membro deve ter a disponibilidade para participar de outras
atividades (ensino, pesquisa e extensão), para qual for recrutado,
habitualmente
realizadas no contra turno do qual estiver matriculado na IES.
6. DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES
O período de inscrições será entre 29 de Março a 1 de Abril de 2016.

7. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
Os estudantes interessados devem se dirigir até a coordenação do curso de Graduação em
Enfermagem – Rua Cel. Antônio Rodrigues Magalhães, 700, Dom Expedito Lopes –
Sobral/CE – Fone: (88) 3614.3232 – www.inta.edu.br das 08:00 ás 11:00 ou de 14:00 ás 17:00h

para preencher presencialmente a ficha de inscrição do projeto.

8. DO PROCESSO SELETIVO
Os interssados passarão por uma entrevista dia 05 de Abril de 2016, nos turnos manhã,
tarde e noite, nos horários repectivamente das 8:00 às 11:00, 14:00 às 17:00 e 18:00 às 21:00.
A lista da entrevista com o horário dos interessados será divuldado na coordenação do curso de
Enfermagem das Faculdades INTA no dia 04/04/2016.

9. DO RESULTADO
O resultado dos novos membros do projeto será divulgado no site da instituição
www.inta.edu.br e enviado para o e-mail do candidato aprovado no dia 08/04/2016.
10. DOS INTERESSES FINANCEIROS
Os participantes do grupo NÃO serão remunerados pelas atividades realizadas.

Sobral, CE, 29 de Março de 2016

Antonia Eliana de Araújo Aragão
(Coordenadora do Projeto de Um Abraço Amigo Forma Um Laço Positivo)

