
 

 

 

 

 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

Instituto de Ciências da Saúde (ICS) 

Curso de Enfermagem 

 

Chamada para Seleção de Bolsista para Projeto de Mobilidade Acadêmica 

aprovado no Edital Abdias Nascimento 

 

Informações Introdutórias 

 

Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, por meio da 

Mobilidade Docente e Discente Internacional, destina-se à estruturação, ao 

fortalecimento e a internacionalização dos Programas de Pesquisa e Pós-Graduação, 

objetivando: 

 a) Incrementar o intercâmbio acadêmico entre Instituições de pesquisa brasileiras e 

estrangeiras; 

b) Proporcionar a realização, por parte de discentes e docentes de Instituições de 

Ensino Superior (IES) brasileiras, de atividades de pesquisa, de desenvolvimento 

tecnológico e de inovação com parceiros de IES no exterior; 

 c) Possibilitar que discentes e docentes das IES, estes com larga experiência em 

pesquisa e inovação nas áreas do programa, participem de atividades de ensino, de 

pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inovação em universidades brasileiras e 

do exterior;  

d) Favorecer a formação de grupos de pesquisa internacionalizados e o 

desenvolvimento de projetos integrados de pesquisa nas áreas temáticas do programa; 

 e) Induzir a formação de novos grupos de pesquisa e a ampliação da produção 

acadêmica nas áreas temáticas do programa;  

f) Atender, preferencialmente, a candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 

superdotação, conforme dispõe a Portaria MEC nº 1.129, de 17 de novembro de 2013. 

 

O projeto é integrado pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB), Universidade Federal do Ceará (UFC) e ESEP (Escola Superior 

de Enfermagem do Porto) e prevê a participação de seis alunos Brasileiros de 



Graduação em Enfermagem da UNILAB com duas vagas por ano, com duração de no 

mínimo quatro e máximo de 12 meses. Início previsto para abril/maio de 2017, a 

depender dos documentos e processamento da CAPES, prolongando-se até 2019. Será 

custeada mensalidade no exterior, auxílio instalação, seguro saúde, adicional localidade, 

auxilio deslocamento, auxilio instalação, auxilio material didático para apoio a 

acessibilidade. Em paralelo, serão contemplados três alunos do Doutorado em 

Enfermagem da UFC. 

Linha temática Desenvolvimento de produtos, equipamentos, serviços e métodos 

voltados para promoção da autonomia das pessoas com deficiência e mobilidade 

reduzida. 

Título do Projeto Desenvolvimento de tecnologias assistivas para a promoção da saúde 

da pessoa com deficiência. 

 

Recomenda-se aos interessados que consultem a íntegra do Edital Abdias Nascimento 

localizável na internet com o texto: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e Inclusão edital SECADI/CAPES no - 2, de 29 de maio de 2014 - Seleção 

para projetos conjuntos de pesquisa entre Instituições Brasileiras e Estrangeiras com 

modalidades de Graduação Sanduíche e Doutorado Sanduíche. 

Conforme este Projeto de Mobilidade Acadêmica Abdias, estão abertas as inscrições 

para seleção de dois (02) alunos da Graduação em Enfermagem para a execução de 

Mobilidade na Escola Superior de Enfermagem do Porto (ESEP) para o ano 2017 

vinculado às Professoras Dras. Paula Marciana Pinheiro de Oliveira e Lorita Marlena 

Freitag Pagliuca. Na ESEP haverá professor tutor para o aluno de Graduação. Além 

disso, os Doutorandos da UFC também estarão incluídos como suporte à pesquisa.  

 

1. DO NÚMERO DE VAGAS: 

 

1.1 O número de vagas oferecidas será de duas (02); 

1.2 O preenchimento integral das vagas oferecidas dependerá do desempenho dos 

candidatos e serão distribuídas entre aqueles que concluírem todo o processo de seleção.  

 

2. CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO: 

 



2.1 Alunos brasileiros regularmente matriculados no curso de graduação em 

Enfermagem da UNILAB que estejam preferencialmente, entre os 3° e 7° semestres, 

com no mínimo 500 pontos no ENEM, tenham cumprido 20% da integralidade do curso 

e 90% no máximo e, retornar ao Brasil respeitando o tempo de graduação de cinco anos, 

não podendo atrasar sua conclusão.  

2.2 As inscrições poderão ser realizadas presencialmente de 06 a 13 de dezembro no 

horário de 09hs às 11h30 e de 13hs às 16hs na Secretaria da Coordenação de 

Enfermagem (Campus dos Palmares I). As mesmas deverão ser entregues em 

envelope especificando a finalidade ou nome do projeto. A documentação é de inteira 

responsabilidade do aluno. 

2.3 Para esta seleção, é necessária a entrega dos documentos listados abaixo. Alguns 

serão requisitos para avaliação e seleção, por isso, possuem pontuação representativa:  

a) Histórico escolar; 

b) Currículo Lattes em única via, com os documentos comprobatórios (3,0 pontos); 

c) Cópia do RG e CPF; 

d) Comprovante com nota do ENEM; 

e) Projeto de Pesquisa com Introdução resumida, objetivo, método e referências 

apresentando a problemática, relevância e justificativa da pesquisa e a capacidade de 

elaboração de uma proposta coerente com a temática também de Pessoa com 

Deficiência (5,0 pontos). Neste projeto, elaborar cabeçalho com dados pessoais do 

candidato, como nome e contatos (telefones e email). Sugestão: Descrição de três a 

cinco páginas. 

f) Declaração de participação em Grupo(s) de Pesquisa (2,0 pontos).  

 

3. ETAPAS DE SELEÇÃO 

 

3.1 Após deferimento dos inscritos (análise dos documentos apresentados), a seleção 

consistirá na avaliação da capacidade do candidato, com base nas etapas listadas abaixo. 

Os alunos serão avaliados por docentes do Instituto de Ciências da Saúde (ICS). 

a) Análise dos documentos – Currículo, Projeto de Pesquisa e Declaração de 

Participação em Grupo(s) de Pesquisa (Eliminatória); 

b) Redação sobre Promoção da Saúde às Pessoas com Deficiência (2 páginas) (0 a 10 

pontos) (Eliminatória); 

c) Pontuação do Histórico Escolar (Classificatória).  



d) Entrevista (0 a 10 pontos); 

 

3.2. Redação  

 

3.1 3.2.1 A redação terá duração de duas horas (14h30 às 16h30) e acontecerá em sala a 

ser divulgada na véspera ou no mesmo dia pela manhã, divulgada no site da UNILAB, 

em concursos, Instituto de Ciências da Saúde e no SIGAA.  

3.2.2 A redação será obrigatoriamente presencial, ficando a universidade isenta de 

responsabilidade quanto ao deslocamento do candidato, até o local da prova.  

3.2.3 A redação deverá ser redigida em caneta azul ou preta. 

3.2.4 O tema da redação refere-se: Promoção da Saúde às Pessoas com Deficiência; 

3.2.5 Serão avaliadas a capacidade de argumentação, conhecimento do tema e o respeito 

à norma culta da língua portuguesa.  

3.2.6 A nota mínima exigida para aprovação na prova escrita é sete (7,0). 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO  

 

4.1 A nota final do aluno será determinada pela média simples das notas de todas as 

etapas do processo de seleção.  

4.2 Em caso de empate, a definição da ordem de classificação será dada pela nota 

atribuída à etapa 1 e 2, respectivamente. 

4.3 Dos candidatos aprovados, nesta primeira seleção, serão classificados os dois 

primeiros colocados que farão a mobilidade acadêmica em 2017, levando em 

consideração os critérios estabelecidos neste edital.  

4.4 Caso os candidatos aprovados não preencham os requisitos exigidos pelo Edital 

quanto ao cumprimento e providências de documentos, os classificáveis poderão ser 

chamados. 

 

5. CRITÉRIOS DE INELEGIBILIDADE 

 

5.1 Serão indeferidas as inscrições de candidatos que não entregarem a documentação 

exigida. 

 

6. RECURSO 



 

6.1 Após a divulgação do resultado desta seleção, o candidato terá 24 (vinte e quatro) 

horas, a partir do horário de divulgação, para recorrer à Comissão Examinadora, a qual 

avaliará o recurso e emitirá parecer antes do início da etapa seguinte.  

6.2 Os pedidos de recurso deverão ser entregues pessoalmente na Secretaria do Curso 

de Enfermagem, informando em Declaração de próprio punho, o motivo e a revisão de 

etapa desejada. 

6.3 Não serão considerados como recurso as solicitações de alteração do conteúdo da 

proposta (currículo, projetos, declaração e redação) inicial entregue. 

6.4 É de total responsabilidade do candidato consultar avaliação final que será 

divulgada no site da UNILAB, em concursos, Instituto de Ciências da Saúde e no 

SIGAA.  

 

7. CALENDÁRIO 

 

a) Divulgação: 05 de dezembro; 

b) Período de inscrição: 06 a 13 de dezembro; 

c) 1ª Etapa: 14 de dezembro de 8h30 às 11h30.   

d) 2ª etapas: 14 de dezembro de 14h às 16h. 

e) 3ª e 4ª etapas: 15 de dezembro de 8h30 às 11h30. 

7.1 Resultado da seleção: O resultado da seleção será divulgado no site da UNILAB, 

em concursos, Instituto de Ciências da Saúde e no SIGAA, no dia 15 de dezembro de 

2016 no período da tarde. Os alunos selecionados serão indicados como bolsistas do 

Projeto Abdias vinculados à professora Dra. Paula Marciana Pinheiro de Oliveira, 

Profa. Dra. Lorita Marlena Freitag Pagliuca. 

Qualquer dúvida, entrar em contato pelo telefone: 3332 6286 ou pelo email: 

ics@unilab.edu.br.  

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 O não comparecimento do candidato no horário e local estabelecidos para todas as 

etapas implicará na eliminação automática dele do processo de seleção. 

8.2 O cronograma de seleção poderá sofrer alteração, a depender do quantitativo de 

alunos inscritos. Ademais, é de responsabilidade do candidato observar essas mudanças 
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que serão divulgadas no site da UNILAB, em concursos, Instituto de Ciências da Saúde 

e no SIGAA.  

8.3 Não haverá segunda chamada para qualquer das etapas previstas neste edital. 

8.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelos professores que farão parte da 

Comissão de avaliação, o qual fica instituído como Primeira Instância para resolução de 

qualquer questão relativa a este edital, inclusive e, sobretudo, dos recursos.  

 

Acarape, 05 de dezembro de 2016. 

 

 

_____________________________________________________ 

Profa. Dra. Paula Marciana Pinheiro de Oliveira 

 

 


