CENTRO EDUCACINAL TRÊS MARIAS
ESCOLA DE ENSINO SUPERIOR DO AGRESTE PARAIBANO –
EESAP
EDITAL 07/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO PARA GRUPO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS E SAÚDE COLETIVA – GPCFSC – 2021.1

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

PESQUISA

EM

CIÊNCIAS

FARMACÊUTICAS E SAÚDE COLETIVA (GPCFSC) - 2021, conforme
orientações e regras constantes no presente edital.

1. Dos Objetivos
O GPCFSC tem o intuito de reunir professores, pesquisadores, e graduandos do Curso
de Bacharelado em Farmácia da EESAP em um espaço de pesquisa e debate sobre a
temática, estimulando a formação técnico-científica dos estudantes.
Para tanto, promoverá encontros periódicos presenciais e/ou virtuais de estudos e
debates, assim como realizará seminários e eventos abertos a comunidade acadêmica e
sociedade. Com a orientação de coordenadores, juntamente com os debates orientados,
as atividades do grupo serão direcionadas para a produção acadêmica de trabalhos
científicos, pesquisa e participação de eventos locais, nacionais e internacionais.

2. Dos Coordenadores
•

Prof. Me. Allana Brunna Sucupira Duarte

•

Prof. Me. Francisco Patrício de Andrade Júnior

2.1 Professores Colaboradores
•

Prof. Me. Aline Kely Felício de Sousa Santos

3. Das vagas
Serão selecionados 02 (dois) discentes, conforme quadro de vagas abaixo, do Curso
de Graduação em Farmácia, podendo este número ser ampliado, conforme avaliação da
coordenação
Professor Orientador
Allana Brunna Sucupira Duarte
Aline Kely Felício de Sousa Santos
Francisco Patrício de Andrade Júnior

Vagas
02
02
02

Área de Pesquisa
Ciências Farmacêuticas
Ciências Farmacêuticas
Ciências Farmacêuticas/Saúde Coletiva

4. Dos requisitos para Inscrição
•

Estar Regularmente Matriculado na instituição;

•

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

•

Ter cursado a disciplina de Metodologia Científica;

•

Dispor de 06 (seis) horas semanais para desenvolver atividades de pesquisa.

5. Das Inscrições
As inscrições deverão ser realizadas por meio de preenchimento de Ficha de Inscrição
(ANEXO II) no período de 23/03/2021 a 29/03/2021, e enviado por e-mail para
atendimento@eesap.edu.br
Para ter acesso a Ficha de Inscrição, o interessado deverá acessar a publicação do
presente Edital no sistema acadêmico do aluno, item Informativos.

6. Do Processo Seletivo
O processo seletivo será subdividido em 03 etapas:
6.1 Carta de Apresentação a ser enviada para os e-mails dos professores
allanabrunna@gmail.com,

juniorfarmacia.ufcg@outlook.com

e,

alinekely.f@gmail.com, com no máximo de 250 palavras, justificando o interesse
no Grupo;

6.2 Tema de interesse na pesquisa (ver relação de temas no anexo I) a ser enviado
para

os

e-mails

dos

professores

allanabrunna@gmail.com,

juniorfarmacia.ufcg@outlook.com e alinekely.f@gmail.com;
6.3 Entrevista: Os professores do grupo de estudos agendarão a entrevista com os
candidatos pré-selecionados durante os dias 31 de março e 01 de abril de 2021.
6.4 A seleção será feita pelos Coordenadores do Grupo, mediante análise do
conteúdo da Carta de Apresentação apresentada, bem como os demais
documentos requeridos no ato da inscrição.
6.5 Caso não seja possível selecionar os alunos mediante a carta de aprovação, será
designada uma prova a ser aplicada para todos os interessados em participar do
grupo de estudos, em dia, local e horário a serem divulgados.
O resultado do processo seletivo será divulgado no sistema acadêmico do aluno,
no dia 02 de abril de 2021, até as 23h59min
7. Do Cronograma
7.1 Serão realizados encontros semanais, nos quais deverão estar presentes todos os
membros do grupo, a fim de expor os resultados parciais de cada pesquisa, assim
como discutir com maior profundidade um dos subtemas desenvolvidos.
7.2 No total, serão vinte e quatro encontros gerais com participação obrigatória, das
quais, para fins de certificado e permanência no grupo, se exige participação em
75%.
Obs: O cronograma de trabalho e calendário de encontros serão definidos e
divulgados juntamente com a divulgação dos integrantes do grupo.

8. Da Metodologia de Estudo
8.1 O primeiro encontro do grupo será apresentação inicial, discussão da
metodologia de trabalho e expectativas com relação às atividades do grupo de
estudos.

8.2 Nos encontros serão discutidos o andamento de cada pesquisa, com enfoque
especial em um dos subtemas desenvolvidos pelas equipes, tendo como base
bibliografia previamente indicada.
8.3 Todos deverão participar da discussão apresentando críticas e sugestões, assim
como considerações sobre o tema e a leitura proposta.

9. Das Considerações Finais
9.1 Não serão admitidos participantes ouvintes neste grupo.
9.2 Terão direito a certificado de 144 horas de atividades de pesquisa aqueles que
cumprirem as exigências de participação mínima.
9.3 A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos e pesquisa
disponíveis para as atividades vinculadas ao grupo.
9.4 Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão
resolvidas pela coordenação do “Grupo de Pesquisa em Ciências Farmacêuticas
e Saúde Coletiva (GPCFSC)”
Guarabira, 23 de março 2021.
COMISSÃO ORGANIZADORA
EMÍLIA PIMENTA
DIRETORA ACADÊMICA

SOFIA NÓBREGA MEIRELES
COORDENADORA DE CURSO

ALLANA BRUNNA S. DUARTE
FRANCISCO PATRÍCIO DE A.JÚNIOR
COORDENADORES DO GRUPO

ANEXO I
ÁREAS E SUBÁREAS DE PESQUISA

1. CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS
I.

Farmacognosia;

II.

Farmacologia;

III.

Fitoterapia;

IV.

Tecnologia Farmacêutica e Controle de Qualidade.

2. SAÚDE COLETIVA
I.
II.

Epidemiologia de doenças infectocontagiosas e parasitárias;
Epidemiologia de doenças crônicas não transmissíveis;

III.

Perfil de utilização de medicamentos;

IV.

Microbiologia Clínica e dos Alimentos;

V.

Parasitologia Clínica;

ANEXO II

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
GRUPO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS E SAÚDE COLETIVA
Matrícula:

CPF:

Nome completo:
Curso matriculado:
Período em curso:
E-mail:

Telefone:

Tema de interesse na Pesquisa:

Estou ciente de que esta ficha se trata de uma de pré-inscrição e a validação da
minha inscrição estará condicionada a conformidade da Resolução CONSEPE 01/2015 e
as orientações expressa neste Edital.

________________________________
Assinatura

____________________________
Local e data

