
 

 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 

 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO: ESTUDO E 

PESQUISAS EM ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 

 

 
 

I. DISPOSIÇÕES 
 

I. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. O projeto de extensão Estudo e pesquisas em endocrinologia e metabologia tem como 

objetivo principal a execução de todas as etapas que constituem projetos de pesquisa na 

especialidade endocrinologia e metabologia com ênfase em doenças endocrinológicas na 

gestação. 

2. O processo de seleção a que se refere este edital será de responsabilidade da coordenação 

do projeto  

3. A duração deste programa será 02 anos letivos. 

4. O processo seletivo destina-se ao preenchimento de 04 vagas, distribuídos entre 

acadêmicos de medicina do 7º e 8º semestres da EBMSP e UFBA, sendo 2 estudantes da 

Bahiana e 2 estudantes da UFBA. 

 
 

II. SOBRE O PROGRAMA DE EXTENSÃO 

 

O projeto de extensão “Estudo e pesquisas em endocrinologia e metabologia” visa aprofundar 

os conhecimentos na área de endocrinologia e metabologia e metodologia de pesquisa com 

formação de acadêmicos com capacidade de desenvolver o pensamento crítico e todas as 

etapas que envolvem a pesquisa clínica, aliando atividades teórico-práticas que envolvem 

ações comunitárias educativas e pesquisa. O grupo pretende capacitar os acadêmicos na 

realização de todas as etapas que constituem um projeto de pesquisa visando o 

desenvolvimento do raciocínio crítico e despertando o início do aprofundamento profissional 

no campo da ciência e saúde baseados em evidência. As produções do grupo de pesquisa 

pretendem ser seminários, cursos, artigos e revisões na área de endocrinologia e metabolismo 

para divulgação do conhecimento, enriquecimento do currículo e projeção profissional. 

Área de Concentração: endocrinologia e metabologia 

Local:  Hospital Santa Izabel, Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto, 

Hospital Climério de Oliveira. 

Frequência e horário: 15 às 18h, terças-feiras (encontros teóricos) e 2 a 3h pela manhã, em 

dias e horários a combinar para a parte teórico-prática. 

Período: 31/março/2015 a março/2017. 

Programação de Ações: 

1. Utilizando tecnologia de informática no estudo e compartilhamento de dados de 

grupo; 

2. Busca ativa na literatura; 

3. Construção da pergunta de pesquisa (P.I.C.O.) e Modelo de Projeto de pesquisa; 

4. Construção do projeto de pesquisa;  

5. Apresentação de projetos; 

6. Critérios para autoria de artigo científico;



 

 

7. Clinical Studio; 

8. Aulas educativas para público leigo; 

9. Análise de projetos; 

10. Escrita do projeto. 

 

III. CERTIFICAÇÃO 

Ao final do programa, a estudante terá direito ao certificado de participação, desde que 

apresente a frequência de no mínimo 90% de presença. A carga horária estabelecida para 

conclusão do programa será de 450 horas.  

 

Obs.: 

 Para a participação neste programa não é necessário o pagamento de taxas, porém é 

imprescindível que o estudante esteja devidamente matriculado e freqüentando o 

curso; 

 A participação neste programa de extensão é de caráter voluntário, assim, a estudante 

não receberá nenhum subsidio ou reembolso para a realização das ações previstas. 

 O acadêmico será estimulado para enviar projetos para órgãos de fomento para seleção 

de bolsas de iniciação científica.  

 

IV. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

A seleção será feita por meio de:  

1) entrevista estruturada por questionário autoaplicável; 

2) análise do currículo; 

3) carta de intenção escrita a punho pelo acadêmico. 

 

O questionário será enviado para o e-mail do acadêmico no dia 26.03.2015. O candidato terá 

24 horas para responder ao questionário e enviar junto ao questionário respondido, o 

currículo e a carta de intenção (a carta de intenção pode ser scaneada ou fotografada (com 

qualidade) para o e-mail:  alinafeitosa@yahoo.com.br com cópia para 

ocdbomfim@gmail.com 

 

Somente serão avaliados os candidatos que preencherem o questionário e enviarem os 

documentos entre o meio-dia do dia 26.03 e o meio-dia do dia 27.03. 

 

Resultado da seleção sairá no dia: 30.03.2015. Será publicado no site.  

Reunião de boas vindas: 31.03.2015 – na sala de reuniões no ambulatório de Pré-natal da 

Maternidade Prof José Maria de Magalhães Netto – Pau Miúdo (em frente ao Hosp Otávio 

Magabeira). Entre 15 as 18h (o horário será confirmado posteriormente). 

 

V. DAS INSCRIÇÕES: 

 

De 09/03 a 25/03/2015 (até meio-dia). 

O acadêmico deverá enviar e-mail para alinafeitosa@yahoo.com.br e para 

ocdbomfim@gmail.com com o título: inscrição para AE “Estudo e Pesquisas” em 

Endocrinologia e Metabologia”.

mailto:alinafeitosa@yahoo.com.br
mailto:ocdbomfim@gmail.com
mailto:alinafeitosa@yahoo.com.br
mailto:ocdbomfim@gmail.com


 

 

No e-mail deve constar:  

Nome completo: 

Data de nascimento: 

Telefones de contato: 

E-mail: 

Faculdade: 

Semestre: 

 

VI. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

 

1. As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação; 

2. Havendo vacância serão convocados os candidatos por ordem classificatória. 

 

 

 
 

Salvador, 06/03/2015. 

 

Prof.ª Dra. Alina Feitosa 
Coordenadora do projeto de Estudo e Pesquisas em Endocrinologia e Metabologia 

 


