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Edital NEPAC Nº 01/2018 

Edital de Seleção de Estudantes de Graduação para atuação no projeto 

de pesquisa: “A efetividade das práticas integrativas e complementares 

(PICs) no cuidado a pessoas com obesidade na rede de atenção à 

saúde: um estudo qualitativo”. 
 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura (NEPAC –

ENUFBA), torna público o processo seletivo de estudantes do curso de Nutrição da 

UFBA para atuarem no projeto  “A efetividade das práticas integrativas e 

complementares (PICs) no cuidado a pessoas com obesidade na rede de atenção à 

saúde: um estudo qualitativo”, contemplado no Edital Nº 13/2017, promovido pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) junto ao 

Ministério da Saúde (MS)/ Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do 

Ministério da Saúde (SCTIE)/ Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT)/ 

Secretaria de Atenção à Saúde (SAS)/ Departamento de Atenção Básica (DAB)/ 

Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição (CGAN).  

Os alunos selecionados poderão ser contemplados pelo edital PIBIC 2018/2019, 

como bolsistas ou como voluntários.  

 

DAS VAGAS 

1. Serão oferecidas doze (12) vagas para estudantes de graduação.  

2. Caso o projeto seja contemplado pelo edital 001/2018 PIBIC 2018/2019, a bolsa 

terá duração de um (01) ano, de agosto/2018 a julho/2019. 

3. O valor da bolsa é de R$ 400,00/mês (sujeitos a reajustes definidos pelas 

instituições financiadoras).  
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DO CRONOGRAMA 

Etapa Data 
1. Divulgação do edital 19/04/2018 
2. Período de inscrição 30/04 a 07/05/2018 
3. Processo seletivo 

 Primeira etapa  
Análise de documentos 
Divulgação do resultado 

 Segunda etapa 
Redação 

 Terceira etapa 
Entrevista  

 
 

07 a 08/05/2018 
09/05/2018 

 
11/05/2018 

 
14/05 a 16/05/2018 

4. Divulgação do resultado do 
processo seletivo 

17/05/2018 
 

5. Submissão ao PIBIC 18/05 e 19/05/2018 
 

DAS INSCRIÇÕES  

 A inscrição dos candidatos será realizada pelo envio dos documentos listados 

abaixo, em formato PDF, para o e-mail picsobesidade@gmail.com, no período de 

30/04/2018 a 07/05/2018. 

(1) Ficha de inscrição preenchida (Anexo I) 

(2) Histórico Escolar 

(3) Currículo Lattes atualizado 

 

REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA PIBIC 

 Estar regularmente matriculado no curso de graduação em nutrição, com bom 

desempenho acadêmico, evidenciado pelo histórico escolar, com média geral 

igual ou superior a 5,0 (cinco);  

 Ter currículo publicado e atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às atividades acadêmicas e de 

pesquisa, perfazendo, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais de dedicação às 

atividades estabelecidas no plano de trabalho e/ou exigidas pelo Programa; 

 Não acumular a bolsa de iniciação à pesquisa com outras de quaisquer agências 

nacionais ou internacionais de fomento ao ensino e à pesquisa ou congêneres, 

inclusive do Programa Permanecer ou do Programa de Extensão Universitária, 

mesmo sendo voluntário do programa;  
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 Apresentar sua produção científica, sob a forma de pôster ou apresentação oral, 

no Seminário Estudantil de Pesquisa, Criação e Inovação (SEMENTE), 

participando integralmente das atividades; 

 Fazer referência à condição de bolsista do PIBIC/UFBA - UFBA, PIBIC/UFBA- 

CNPq, PIBIC/UFBA – FAPESB, nas publicações e trabalhos apresentados; 

 Apresentar relatório de atividades, parcial (após 6 meses de bolsa), e final (após 

12 meses de Bolsa), observando as exigências de cada agência de financiamento; 

 Devolver ás agências de fomento (CNPq ou FAPESB), ou à Pró-Reitoria de 

Pesquisa, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos na RN 

017/2006 alterada pela RN 042/2013 CNPq e acima não sejam cumpridos; 

 Não se afastar ou ficar impedido de desenvolver presencialmente o Plano de 

Trabalho para o qual foi indicado pelo orientador. O afastamento, ausência ou 

impedimento do bolsista, deve ser imediatamente comunicado à PROPCI pelo 

bolsista e/ou orientador; 

 Casos omissos serão avaliados pela PROPCI, que deliberará pela aceitação ou 

não do Bolsista ou Voluntário do Programa, e pela continuidade ou interrupção 

dos Planos de Trabalho eventualmente aprovados. 

 

DO PROCESSO SELETIVO 

Primeira etapa: Análise do desempenho acadêmico dos candidatos a partir dos 

documentos enviados (Ficha de Inscrição, Histórico Escolar e Currículo Lattes 

atualizado) no período de 07 a 08/05/2018. Divulgação do resultado da primeira etapa 

no dia 09/05/2018, no mural do Departamento de Ciência da Nutrição (hall de entrada 

da Escola de Nutrição).  

Segunda etapa: Redação presencial no dia 11/05/2018 (sexta-feira), em local e horário 

a confirmar. Os candidatos serão comunicados por e-mail.   

Terceira etapa: Entrevista presencial no período de 14/05 a 16/05/2018, em local e 

horário a confirmar. Os candidatos serão comunicados por e-mail.   

Resultado final: Divulgação do resultado do processo seletivo no dia 17/05/2018, no 

mural do Departamento de Ciência da Nutrição (hall de entrada da Escola de Nutrição).  
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DO PERFIL DAS VAGAS 

 Ao total serão selecionados 12 alunos para atuar de acordo com os planos de 

trabalho apresentados abaixo. Para tanto, poderão indicar na ficha de inscrição a 

orientadora e plano de trabalho do qual têm interesse em participar (preenchimento 

opcional). Ressalta-se que os candidatos poderão ser remanejados para outra orientadora 

e plano de trabalho a depender das necessidades do projeto.  

 

Orientadora Profa. Lígia Amparo da Silva Santos 

Planos de Trabalho do Estudante 

1. Plano 01: Os sentidos e significados atribuídos pelos usuários da rede de 

atenção à saúde à medicina antroposófica no cuidado a pessoas com obesidade: 

um estudo qualitativo. Tutor: Diego Santos Marinho.  

2. Plano 02: Os sentidos e significados atribuídos pelos usuários da rede de 

atenção à saúde à fitoterapia no cuidado a pessoas com obesidade: um estudo 

qualitativo. Tutora: Maria Cristina Espírito Santo Araújo.  

3. Plano 03: Os sentidos e significados atribuídos pelos usuários da rede de 

atenção à saúde à medicina ayurvédica no cuidado a pessoas com obesidade: um 

estudo qualitativo. Tutora: Juliede de Andrade Alves. 

4. Plano 04: Os sentidos e significados atribuídos pelos usuários da rede de 

atenção à saúde à homeopatia no cuidado a pessoas com obesidade: um estudo 

qualitativo. 

5. Plano 05: Os sentidos e significados atribuídos pelos usuários da rede de 

atenção à saúde à acupuntura no cuidado a pessoas com obesidade: um estudo 

qualitativo. Tutora: Mariana Santos Brito.  

 

Objetivos 

 Compreender os sentidos e significados atribuídos pelos usuários da rede de 

atenção à saúde à prática integrativa e complementar em saúde em questão na 

produção do cuidado a pessoas com sobrepeso/obesidade.  

 Descrever e identificar os itinerários terapêuticos formais e informais dos 

usuários da rede de atenção à saúde na busca do controle do peso corporal.  
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 Desenvolver habilidades de leitura e sistematização de obras pertinentes ao tema 

Obesidade, Alimentação e Prática(s) Integrativa(s) e Complementare(s) em 

Saúde (PICS);  

 Apropriar-se de conceitos, métodos e técnicas de pesquisa qualitativa, em 

especial da técnica de entrevista e observação-participante, além das técnicas de 

análise de dados;  

 Desenvolver habilidades, atitudes científicas e criticidade;  

 Colaborar para que o resultado produzido contribua com a ampliação e 

disseminação do conhecimento científico sobre o fenômeno estudado. 

 

Orientadora Profa. Virgínia Campos Machado 

Planos de Trabalho do Estudante 

1. Plano 01: A produção científica sobre a medicina antroposófica no cuidado a 

pessoas com obesidade na rede de atenção à saúde. 

2. Plano 02: A produção científica sobre a fitoterapia no cuidado a pessoas com 

obesidade na rede de atenção à saúde. 

3. Plano 03: A produção científica sobre a medicina ayurvédica no cuidado a 

pessoas com obesidade na rede de atenção à saúde. 

4. Plano 04: A produção científica sobre a homeopatia no cuidado a pessoas com 

obesidade na rede de atenção à saúde. 

5. Plano 05: A produção científica sobre a acupuntura no cuidado a pessoas com 

obesidade na rede de atenção à saúde. 

 

Objetivos 

 Desenvolver revisão integrativa sobre a temática da prática integrativa e 

complementar em saúde em questão em relação ao cuidado a pessoas com 

obesidade na rede de atenção à saúde. 

 Analisar limites, desafios e potencialidades da prática integrativa e 

complementar em saúde em questão em relação ao controle do peso corporal. 

 Analisar limites, desafios e potencialidades da prática integrativa e 

complementar em saúde em questão para o cuidado a pessoas com obesidade na 

rede de atenção à saúde, identificando quem são os sujeitos que buscam o 

serviço e por que o procuram. 
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Orientadora Profa. Janaína Braga de Paiva 

Planos de Trabalho do Estudante 

1. Plano 01: Mapeamento no município de Salvador dos serviços da rede de 

atenção à saúde de âmbito estadual que utilizam as práticas integrativas e 

complementares (PICs) no cuidado a pessoas com obesidade.  

2. Plano 02: Mapeamento no município de Salvador dos serviços da rede de 

atenção à saúde de âmbito municipal que utilizam as práticas integrativas e 

complementares (PICs) no cuidado a pessoas com obesidade.  

 

Objetivos 

• Mapear, no município de Salvador, os serviços da rede de atenção à saúde do 

âmbito estadual ou municipal que utilizam as Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICS) no cuidado a pessoas com sobrepeso e 

obesidade.  

• Analisar o processo de institucionalização das Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (PICS) na rede de atenção à saúde no âmbito 

estadual ou municipal.  

• Identificar as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) 

utilizadas pelos usuários da rede de atenção à saúde em Salvador para o 

controle do peso corporal, a partir dos serviços prestados no âmbito estadual 

ou municipal.  

• Desenvolver habilidades de leitura e sistematização de obras pertinentes ao 

tema Obesidade, Alimentação e Prática(s) Integrativa(s) e Complementare(s) 

em Saúde (PICS);  

• Apropriar-se de conceitos, métodos e técnicas de pesquisa qualitativa, em 

especial da técnica de entrevista e observação-participante, além das técnicas 

de análise de dados;  

• Desenvolver habilidades, atitudes científicas e criticidade;  

• Colaborar para que o resultado produzido contribua com a ampliação e 

disseminação do conhecimento científico sobre o fenômeno estudado. 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO_ NEPAC 

Pesquisa: “A efetividade das práticas integrativas e complementares (PICS) no cuidado 

a pessoas com obesidade na rede de atenção à saúde: um estudo qualitativo”.  

 
DADOS GERAIS 

Nome  

Data de 
nascimento: 

 Documento 
Identidade: 

 Órgão 
Expedidor 

 

Raça/cor (  ) branco    (  ) preto      (  )pardo    (  ) indígena (  ) amarelo Sexo Feminino (   ) 
Masculino (   ) 

Endereço:   

Bairro:  CEP:  Cidade:  

Celular:  Telefone fixo:  

E-mail:  

Curso na UFBA  Ano e semestre de 
ingresso 

 Egresso BI (   ) sim (   ) não 

Preenchimento Opcional 

Provável Orientadora: 

Provável Plano de trabalho: 

 

 
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS 2018.2: 

 (escrever o horário disponível no dia e turno indicado. Ex: 08:00-12:00) 
 Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Manhã 
     

Tarde 
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