EDITAL Nº 02/2019
ILHÉUS/BA, 07 de Outubro de 2019.
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICOS PARA A LIGA DE FERIDAS (LIGAFE) DA
FACULDADE MADRE THAÍS

A Direção Acadêmica da Faculdade Madre Thais - FMT, no uso de suas atribuições, observando as
disposições do PDI da instituição, torna público que se encontram abertas as inscrições para Iniciação
Científica LIGA de FERIDAS (LIGAFE) FMT, direcionada a alunos do 4º ao 10º semestres do curso de
Enfermagem e demais cursos de saúde.
A Faculdade Madre Thais desenvolve atividades de Investigação Cientifica e extensão, promovendo
ações que proporcionem contribuições teóricas e práticas às atividades de ensino e extensão. As
atividades de Investigação Científica estão voltadas para a resolução de problemas e de demandas da
comunidade local na qual a Instituição está inserida; e alinhadas a um modelo de desenvolvimento que
privilegia, além do crescimento econômico, a promoção da qualidade de vida.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O programa de Pesquisa da FMT trata do apoio a projetos de Investigação Cientifica e Extensão
desenvolvidas no âmbito desta IES e objetiva fortalecer a pesquisa e as ações de Extensão visando o
aprimoramento dos docentes e crescimento acadêmico dos discentes.
2. DAS VAGAS
A seleção, cujas inscrições são abertas pelo presente Edital, objetiva a inserção de alunos ao projeto
de iniciação científica intitulado LIGAFE -FMT com limites de vagas delimitadas no quadro anexo neste
edital (ANEXO I).
3. REQUISITOS DO ESTUDANTE
3.1 Poderão se inscrever acadêmicos do curso de Enfermagem e demais cursos da área de saúde que
estejam regularmente matriculado.
3.2 Tenham disponibilidade de horário
3.3 Sejam aprovados na seleção de candidatos
3.6 O candidato com limitações físicas que necessite de condições especiais para realizar a seleção
deverá entregar aos organizadores uma carta informando a natureza da necessidade.
3.7 O candidato será responsável pela veracidade dos dados fornecidos.
3.8 No ato da inscrição deve ter em anexo histórico e currículo lates.
4. REQUISITOS DO ORIENTADOR
4.1 Ser professor vinculado à Faculdade Madre Thais – FMT que tenha produção científica, tecnológica
ou artístico-cultural na área de conhecimento.
4.2. Orientar o aluno nas distintas fases do trabalho científico: dá conhecimento do projeto ao
orientando, treinamento na fase de coleta de dados, elaboração dos relatórios parcial e final, e correção
dos resultados apresentados em congressos, seminários, dentre outros.
4.3. O orientador é responsável por comunicar ao Núcleo de Pesquisa e Extensão dessa Instituição o
cancelamento das atividades.
4.4. Entregar ao Núcleo de Pesquisa e Extensão semestralmente relatório final das atividades.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições encontram-se abertas entre os dias 08 a 11 de Outubro de 2019.
5.2 O aluno deverá inscrever-se por meio de ficha de Inscrição disponível na Secretaria
Acadêmica da FMT.
5.4 A ficha de inscrição deve ser entregue na Secretaria Acadêmica da FMT, acompanhada
do comprovante de matricula atual, fotocópia do RG, histórico escolar e currículo lattes.
5.5 Não serão analisadas solicitações de candidatos com pendências junto à Secretaria
Acadêmica e Setor Financeiro.
6. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS:
6.1. Serão destinadas ao processo seletivo 05 vagas.

6.2. O processo constará de etapa única: uma prova de múltipla escolha com 10 questões, valendo
1,0 ponto cada (total de 10 pontos), relacionadas a temas generalistas que serão determinados pela
coordenação da Liga de feridas-FMT.
6.3 A entrevista acontecerá no dia 14 de Outubro de 2019, às 08:30 hs, que será realizada na sala
122 da Faculdade Madre Thaís.
6.3 5.4 Serão selecionados os 05 acadêmicos com as maiores notas, sendo critérios de desempate,
na seguinte ordem:
a) Semestre/Ano mais avançado;
b) Apresentação de trabalho científico em eventos e produção científica.
c) Sorteio
7. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO
7.1 O prazo limite para desistência é até o dia 18.10.2019, informada por escrito.

8. DOS RESULTADOS
8.1 O gabarito e o resultado oficiais serão divulgados no mural de Enfermagem da Faculdade.
8.2 Os candidatos selecionados deverão comparecer à reunião inaugural da Liga de feridas no dia
19.10.2019, às 10:30 hs, portando, obrigatoriamente, apresentar comprovante de matrícula do
período/ano em curso.
8.3 Não caberá recurso da classificação final, bem como sobre o conteúdo e orientação científica das
provas.
9. DO TERMO DE COMPROMISSO
Após homologação do resultado, o discente terá 05 (cinco) dias úteis para comparecer a Coordenação
do Curso de Enfermagem da Faculdade Madre Thais para assinatura do Termo de Compromisso de
Extensão.
10. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA
10.1. O período de vigência da Investigação Científica ou estágio em Projeto de Extensão será de 12
(doze) meses, podendo ser de, no máximo mais 12 meses RENOVAÇÃO ou relacionado ao tempo de
vigência do projeto. Período: 19/10/2019 a 19/10/2020.

11. DAS ATIVIDADES REALIZADAS
Os acadêmicos selecionados serão membros efetivos do Liga de feridas-FMT, devendo
obrigatoriamente ter disponibilidade e participar das atividades a seguir:

11.1 As reuniões/aulas irão ocorrer quinzenalmente ou em intervalos menores quando houver
necessidade e serão mediadas pelo Presidente do Projeto e os coordenadores, realizadas na Sede da
Faculdade Madre Thaís (Av. Itabuna, 1491), às 3ª feiras, de 09:00h às 11:00h, seguindo os temas
propostos pelo cronograma do Curso, com possibilidade de mudanças do dia dependendo da demanda
da LIGAFE.
11.2 Atividades práticas nas dependências da Faculdade e visitas em Unidades de saúde (a consultar
e a confirmar), em dias e horários marcados em escalas previamente definidas e supervisionados.
11.3 Projetos de extensão, realizados periodicamente em parceria com a FMT, além de outros projetos
que possam vir a ocorrer no decorrer do ano, nos quais os alunos participarão de atividades
informativas à população relacionadas a temas básicos da área de saúde.

12. DA CERTIFICAÇÃO
Receberão certificado de participação àqueles que, obrigatoriamente, participarem de, no mínimo,
75% das aulas teóricas e 75% das atividades práticas e de extensão determinadas pela coordenação.
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O estágio em Projetos de Investigação Científica e Extensão não geram vínculo empregatício,
nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.
13.2. Os discentes deverão apresentar ao Núcleo de Pesquisa e Extensão, relatórios semestrais. A
não apresentação dos relatórios no prazo implica a suspensão das atividades.
13.3. É obrigatório o uso da logomarca da FMT nas apresentações de trabalhos, dentro da instituição
ou em outros locais, referentes aos resultados obtidos pelo projeto.
13.4 Os inscritos, no ato de inscrição, devem tomar ciência das normas que regulamentam as
entidades, os cursos e demais eventos oferecidos por esta seleção, obrigando-se a respeitá-las, sob
pena de não usufruir os direitos respectivos.
13.5 No caso de descumprimento das normas e demais regulamentos previstos no item supracitado
não caberão qualquer indenização ao inscrito, pela não obtenção dos certificados ou demais benefícios
oferecidos.
13.6 Em caso de dúvidas, favor enviar um e-mail para: sasateteu@hotmail.com

Resumo
 N° de Vagas: 05 Vagas.
 Cursos: Cursos de saúde
 Inscrição: 08/10/19 a 11/10/19.
 Entrevista: 14/10/19 (segunda feira) ás 08:30 sala 122 na FMT.
 Divulgação do Resultado: 16/10/19.
 Desistência: Até 18/10/19.
 Vigência: 19/10/19 a 19/10/20.
 1° encontro da LIGAFE: 19/10/19.

Ilhéus, 07 de Outubro de 2019.

Tatiana A. Rocha Barcelos
Diretora Acadêmica

ANEXO I
PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO: VAGAS POR CURSO
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