CENTRO EDUCACIONAL TRÊS MARIAS
ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO – EESAP
EDITAL 07/2022
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM SAÚDE E
DEFICIÊNCIA (GPSADE) – 2022
A Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano – EESAP, por meio de sua
Diretoria Acadêmica, comunica aos interessados que se encontra aberto o prazo de
inscrições para integrar o GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM SAÚDE E DEFICIÊNCIA
(GPSADE) – 2022, conforme orientações e regras constantes no presente edital.

1. Objetivos
O GPSADE tem o intuito de reunir professores e acadêmicos dos diferentes cursos
da área de Saúde da Faculdade EESAP em um espaço de estudos e pesquisa sobre
temas voltados à saúde e Pessoas com Deficiência (PCD), estimulando o
desenvolvimento crítico/científico dos nossos estudantes. O grupo terá encontros
periódicos semanais (em modalidade remota e/ou presencial) sob a orientação do
professor coordenador e professores colaboradores para o cumprimento de um
cronograma de estudos e investigação com o intuito de produzir ciência em forma de
participação e publicação de trabalhos acadêmicos em eventos locais, regionais,
nacionais e internacionais, como também em Revistas Científicas, voltados ao tema
gerador do grupo.

2. Áreas e subáreas de pesquisa
2.1. Ciências da Saúde
I – Saúde e processos de adoecimento;
II – Diagnósticos e intervenções terapêuticas;
III – Morfologia Humana (Citologia, Histologia e Anatomia).

2.2. Pessoas com Deficiência (PCD)
I – Tipos de deficiência humana;
II - Inclusão das PCD nos contextos educacional, laboral e da saúde;

III – Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF).

3. Orientadores


Prof. MSc. João Antonio S. Filho (COORDENADOR)



Profª. MSc. Maiara Alves do Nascimento (COLABORADORA)



Prof. MSc. Caio Vinícius da Silva (COLABORADOR)

4. Vagas
Serão selecionados inicialmente 06 (seis) discentes entre todos os cursos da área
da Saúde da Escola de Ensino Superior do Agreste Paraibano (EESAP). O coordenador
do grupo pode ampliar o número de participantes de acordo com a necessidade de
mais pesquisadores envolvidos nas pesquisas do GPSADE.

5. Pré-requisitos


Estar regularmente matriculado na EESAP;



Ter cursado no mínimo 01 (um) ano letivo com aproveitamento;



Ter cursado e aprovado as disciplinas de Metodologia Científica e Leitura e
produção textual;



Dispor de 04 (quatro) horas semanais para dedicação às atividades de pesquisa
solicitadas pelo GPSADE.



Desejável conhecimento básico em língua inglesa ou espanhola (requisito não
obrigatório).

6. Inscrições
As inscrições para o GPSADE estarão disponíveis entre 15 e 18 de março de
2022 e deverão ser realizadas por meio de:

6.1. Acesso ao Edital de seleção;
6.2. Preenchimento da Ficha de Inscrição e elaboração da Carta de Apresentação,
conforme modelo e instruções (ANEXO I);
6.3. Histórico Escolar atualizado;

6.4. Currículo Lattes atualizado.

O candidato deverá enviar toda sua documentação em formato PDF (Ficha de
Inscrição, Carta de Apresentação, Histórico Escolar e Currículo Lattes atualizado)
em um único e-mail para: joaofilho.pb@hotmail.com. O não envio de algum dos
documentos desclassificará o candidato.

7. Processo Seletivo
A seleção acontecerá em 03 etapas:
7.1. Confirmação do envio dos documentos solicitados dentro do prazo
estabelecido;
7.2. Análise da Carta de Apresentação;
7.3. Análise do Histórico Escolar e Currículo Lattes (CL).
7.3.1. Histórico Escolar: Nota do Coeficiente do Rendimento Escolar (CRE);
7.3.2. Currículo Lattes: Serão computados os trabalhos apresentados em
eventos (1 ponto para trabalhos locais, 2 pontos para trabalhos regionais, 3 pontos
para trabalhos nacionais, 4 pontos para trabalhos internacionais). A soma de todos
os pontos será o resultado de análise curricular.
7.3.3. O resultado desta etapa será a soma da pontuação do CRE + CL.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no sistema acadêmico do
aluno, no dia 21 de março de 2021.

8. Funcionamento do GPSADE
Os integrantes do Grupo de Estudo e Pesquisa em Saúde e Deficiência (GPSADE)
deverão se reunir semanalmente para a concretização de um cronograma previamente
elaborado pelo coordenador. Todos devem comparecer às reuniões e participar das
leituras, debates e pesquisas desenvolvidas no GPSADE com o objetivo de apresentar
os resultados destas em diversos eventos científicos voltados ao grande tema do
grupo.

Estima-se que ocorrerão 20 reuniões durante o ano letivo de 2022, totalizando
uma carga horária (CH) de 120h. Para fins de certificação, os acadêmicos deverão ter
uma frequência de pelo menos 75% da CH total.

9. Considerações Finais
Neste grupo não serão admitidos participantes ouvintes e todos os membros
assumem sua participação VOLUNTÁRIA, tendo em vista a indisponibilidade de bolsas
de iniciação científica por parte da Faculdade EESAP.
Dúvidas e demais questões pertinentes, não contempladas neste edital, devem ser
direcionadas à coordenação do Grupo de Estudo e Pesquisa em Saúde e Deficiência
(GPSADE).

Guarabira, 15 de março 2022.

COMISSÃO ORGANIZADORA

Emília Fernandes Pimenta
Diretora acadêmica
João Antonio S. Filho
Coordenador do GPSADE
Maiara Alves do Nascimento
Colaboradora do GPSADE
Caio Vinícius da Silva
Colaborador do GPSADE

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM SAÚDE E DEFICIÊNCIA (GPSADE)
Nome completo:
CPF:
Curso:

Matrícula:

Período em curso:

CRE:

E-mail:

Telefone:

Subárea de maior interesse:

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Esta carta deve conter no mínimo 200 e no máximo 250 palavras, fonte Calibri,
tamanho 12, espaçamento 1,5. Fale sobre você como um potencial pesquisador e
demonstre suas intenções para formar parte da equipe do GPSADE.

