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EDITAL DE PRÉ-SELEÇÃO 01/2012 

 

O presente Edital dispõe sobre o processo de seleção que ocorrerá durante o 

mês de setembro e outubro/2012, e que dará continuidade ao processo de seleção 

iniciado em maio⁄2012, qual foi adiado por motivo da greve dos professores das 

Universidades Federais, o que dificultou o bom andamento do processo. Este tem a 

finalidade de selecionar cinco (5) voluntários e um (1) bolsista os quais integrarão o 

Grupo PET-Farmácia da Universidade Federal do Pará (UFPA). Dos candidatos 

aprovados considerados pré-selecionados, apenas (1) terá acesso à bolsa fornecida 

pelo Programa de Educação Tutorial/SESu-MEC para o Curso de Bacharelado em 

Farmácia da UFPA, em virtude do quadro de bolsistas (12 bolsistas) estar com 

apenas uma bolsa disponível no momento. No final do ano de 2013 mais uma bolsa 

estará disponível em detrimento da formatura de um dos bolsistas. Para 

preenchimento dessas vagas os pré-selecionados deverão ser submetidos a um 

processo de ambientação no Grupo PET-Farmácia, bem como passar 

posteriormente pelo processo de seleção para bolsista efetivo, que ocorrerá em data 

oportuna, levando em conta o período de ambientação dos candidatos, tendo como 

participantes somente aqueles pré-selecionados no presente processo seletivo. 

O candidato que for posteriormente aprovado no processo de seleção para bolsista 

efetivo, o será considerado a partir de 01 de dezembro de 2012. É importante 

ressaltar que as inscrições feitas para o processo no mês de maio de 2012, serão 

homologadas, apenas se os candidatos ainda estiverem interessados em participar 

do processo de seleção, enviando um email para o grupo constando o seu interesse. 

A seguir se encontram as disposições gerais que norteiam este processo de 

seleção. 

 

1. Requisitos Mínimos para Inscrição:  

1.1. Ser aluno regularmente matriculado no curso de Bacharelado em Farmácia 

da UFPA, encontrando-se entre o 1º (primeiro) e 7º (sétimo) Núcleo do referido 

Curso.  

1.2. Não ser bolsista de qualquer outro programa.  



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

LABORATÓRIO DE FARMACODINÂMICA “PROF. JOSÉ MARIA 
DE SOUZA” 

Programa de Educação Tutorial do Curso de Farmácia 
 

 

1.3 Ter disponibilidade para dedicar 20h semanais às atividades do Programa 

de Educação Tutorial do Curso de Farmácia.  

 

2. Número de vagas: Quatro (6)  

 

3. Inscrição: 

Período de inscrição: terá início no dia 24/09/2012 (terça-feira) e término no 

dia 12/10/2012 (segunda-feira). 

3.2. As inscrições serão exclusivamente online, devendo ser realizadas pelo 

email petfarmacia_ufpa@yahoo.com 

 

4. Documentação necessária à Inscrição:  

4.1. Formulário de Requerimento de Inscrição estará disponível via email, o 

mesmo citado anteriormente, e também nas outras páginas eletrônicas do grupo. 

4.2. Curriculum Vitae, cadastrado no Sistema de Currículos da Plataforma 

Lattes (http://lattes.cnpq.br), impresso e documentado com cópias dos documentos 

comprobatórios de todas as atividades citadas no currículo entregue. Caso não haja 

documento que comprove uma determinada atividade, essa não será considerada 

para fins de avaliação.  

4.3. Cópia do atual, ou na impossibilidade deste, o último, Comprovante de 

Matrícula.  

4.4. Cópia dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF e Título 

de Eleitor. 

 

5. Critérios de Avaliação:  

Serão considerados, para a avaliação dos candidatos, os seguintes critérios:  

5.1. Curriculum Vitae. (Terá peso 1); Onde contará participação em eventos, 

certificado ou comprovante de vinculo de línguas estrangeiras, certificado de curso 

de informática, apresentação em eventos, premiações (aluno do ano, olimpíadas de 

matemática ou outras), monitorias, estágios, iniciação científica, produção técnica ou 

científica.  

mailto:petfarmacia_ufpa@yahoo.com
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5.2. Dissertação. (Terá peso 2). Será desenvolvida sobre um (01) tema 

sorteado dentre os quatro (4) temas listados no item 7; os quais envolvem temas 

relevantes ao Projeto em andamento do Programa de Educação Tutorial do Curso 

de Farmácia-UFPA. A prova ocorrerá no dia 17/10/2012 (quarta-feira), das 

09h00min às 12h30min, no Auditório da Faculdade de Odontologia, com tolerância 

de 10 (dez) minutos de atraso.  

A dissertação será corrigida por uma comissão de cinco (05) membros:  

- Profa. Dra.Maria Fâni Dolabela (tutora do grupo PET-Farmácia).  

- Quatro (4)  integrantes do Grupo PET-Farmácia. 

A Nota Final da dissertação será igual à média aritmética das notas dadas 

pelos membros da comissão, individualmente. 

5.3 Entrevista. (Terá Peso 02) Ocorrerá no dia 18/10/2012 (quinta-feira), a 

partir das 14h00min, no Auditório da Faculdade de Odontologia com tolerância 

de 10 (dez) minutos de atraso. A entrevista será realizada pela comissão 

supracitada. Para tal é necessário que os candidatos tenham lido o “Manual de 

Orientações Básicas” do Programa de Educação Tutorial – PET / SESu-MEC, o 

qual pode ser obtido nos seguintes endereços eletrônicos: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/index.php?option=content&task=view&id=655&Itemid=3

03 ou 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&Item

id=480. A leitura do Manual é importante para obter conhecimentos básicos sobre a 

proposta do Programa de Educação Tutorial do MEC/SESu. A Nota Final da 

Entrevista será também igual à média aritmética das notas dadas individualmente 

pelos membros da comissão.  

5.4. Dinâmica de Grupo. (Terá peso 02). A primeira etapa da Dinâmica de 

Grupo ocorrerá no dia 18/10/2012 (quinta-feira) após a entrevista com todos os 

candidatos; a segunda etapa da Dinâmica de Grupo ocorrerá no dia 31/10/12 

(quarta-feira) às 14h00min, ambas as etapas terão tolerância de apenas 10 (dez) 

minutos de atraso. A dinâmica será realizada em grupos que serão acompanhados 

por uma comissão de integrantes do Grupo PET-Farmácia, sendo os mesmos 

bolsistas efetivos. Os candidatos terão de formular um projeto em grupo sobre um 
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tema pré-determinado. Após o término do prazo de formulação do projeto o grupo 

deverá apresentá-lo à comissão avaliadora e aos demais candidatos.  

 

6. NOTAS:  

As notas de cada uma das etapas serão iguais à média aritmética das notas 

dadas individualmente pelos membros da comissão, podendo ter valores de 0,00 a 

10,0 pontos de acordo com o desempenho de cada candidato, com nota mínima 

para aprovação de 7,00 pontos. A NOTA GERAL será a média das notas dos 

itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. 

 

7. Temas relacionados ao Projeto do Programa de Educação Tutorial do 

Curso de Farmácia - UFPA, para sorteio e desenvolvimento da dissertação:  

7.1. “O Programa de Educação Tutorial do MEC/SESu e sua importância para 

os Cursos de Graduação”  

7.2. “Atuação do Profissional Farmacêutico na Saúde Pública”  

7.3. “AIDS e Acesso a Medicamentos”  

7.4. “Doenças Negligenciadas: Conceitos e Perspectivas”  

 

8. Referências indicadas:  

As referências servirão como fundamentação teórica para o desenvolvimento 

da Prova Dissertativa, elas podem e devem ser complementadas com outros artigos 

e materiais semelhantes. As referências estão listas abaixo de acordo com a ordem 

dos temas nos itens 7.1 a 7.4.  

- BRASIL. Programa de Educação Tutorial – PET Manual de Orientações 

Básicas. Brasília, Dezembro. 2005. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12223&Item

id=480. Acessado em 06 Set. 2011.  

- VIEIRA, Fabiola Sulpino. Possibilidades de contribuição do farmacêutico para 

a promoção da saúde. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, Mar. 2007. 

Disponível em: 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413812320070001000
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24&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 07 Set. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-

81232007000100024.  

- EINSFELD, L. et al. A extensão universitária enquanto ferramenta para 

formação de um novo perfil de profissional farmacêutico. Em Extensão, Uberlândia, 

v. 8, n.2, p. 23 - 32 ago./dez. 2009.  

- CHAVES, Gabriela Costa; VIEIRA, Marcela Fogaça; REIS, Renata. Acesso a 

medicamentos e propriedade intelectual no Brasil: reflexões e estratégias da 

sociedade 

civil. Sur, Rev. int. direitos human., São Paulo, v. 5, n. 8, Junho. 2008 . 

Disponível 

em:<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806644520080001000

09&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 06 Set. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S1806-

64452008000100009.  

- GRANGEIRO, Alexandre et al . Sustentabilidade da política de acesso a 

medicamentos anti-retrovirais no Brasil. Rev. Saúde Pública, São Paulo, 2011 . 

Disponível em: 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034891020060008000

09&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 07 Set. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

89102006000800009.  

- Doenças negligenciadas: estratégias do Ministério da Saúde. Rev. Saúde 

Pública, São Paulo, v. 44, n. 1, Fev. 2010. Disponível em: 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034891020100001000

23&lng=en&nrm=iso>. Acessado em 07 Sept. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

89102010000100023.  

- PONTES, F. Doenças negligenciadas ainda matam 1 milhão por ano no 

mundo. Revista Inovação em pauta, n 6.  

9. Resultado:  

Serão considerados aprovados no presente concurso os candidatos que 

obtiverem maior Nota Geral. O Resultado tornar-se-á público a partir das 9h00min 

do dia 18/06/2012 (segunda-feira), sendo o mesmo afixado nos murais do Grupo 

PET-Farmácia e na Secretaria da Faculdade de Farmácia – UFPA e também 

divulgado nas páginas eletrônicas do Grupo.  
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10. Reunião com os aprovados:  

Após a publicação dos resultados, os candidatos pré-selecionados deverão 

comparecer à reunião com a tutora Profa. Dra. Maria Fâni Dolabela e o Grupo PET-

Farmácia/UFPA. A reunião acontecerá no dia 08/11/2012 (quinta-feira), às 

09h00min, no Laboratório de Farmacodinâmica, Faculdade de Farmácia. 

 

11. Datas importantes 

Datas Horários Eventos 

24/09/2012 

 (terça-feira) 
INDEFINIDO 

INÍCIO DO PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO 

12/10/2012  

(segunda-feira) 
INDEFINIDO 

FIM DO PERÍODO DE 

INSCRIÇÃO 

17/10/2012 

 (quarta-feira) 

09h00min às 

12h30min 

PROVA DISSERTATIVA 

AUDITÓRIO DA FACULDADE 

DE ODONTOLOGIA 

18/10/2012  

(quinta-feira)  
A partir das 14h00min 

ENTREVISTA COM OS 

CANDIDATOS AUDITÓRIO 

DA FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA 

18/10/2012  

(quinta-feira) 

APÓS A 

ENTREVISTA 

DINÂMICA DE GRUPO 

PARTE I AUDITÓRIO DA 

FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA 

31/10/12 

 (quarta-feira)  
Às 14h00min 

DINÂMICA DE GRUPO 

PARTE II AUDITÓRIO DA 

FACULDADE DE 

ODONTOLOGIA 

01/11/2012 

(quinta-feira) 
A partir de 9h00min 

DIVULGAÇÃO DOS NOMES 

DOS PRÉ-SELECIONADOS 
 

08/11/2012 

 (quinta-feira) 
Às 09h00min 

REUNIÃO COM OS PRÉ-

SELECIONADOS 

 

12. Observação:  
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Os candidatos classificados e não selecionados poderão ser convocados 

dentro do prazo de um (1) ano a partir da publicação do resultado final e na condição 

de selecionados, para prover a necessidade de novo (s) bolsista (s); desde que os 

mesmos atendam, à época, os critérios estabelecidos neste Edital. 

 

 

 

 

Belém-PA, Terça-feira, 18 de Setembro de 2012 
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FORMULÁRIO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

Solicito minha inscrição para a pré-seleção de voluntários do Programa de 

Educação Tutorial do Curso de Farmácia da UFPA e para isto forneço os dados 

abaixo e a documentação necessária em anexo: 

NOME: 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Cidade: UF: Telefone: Celular: 

Data de nascimento: Município: Sexo: 

Estado civil: CPF: 

Titulo de eleitor: Zona: Seção: 

RG: Órgão expedidor: UF: 

Data de emissão: 

Email: 

Filiação: 

FORMAÇÃO 

Matrícula: Nome do curso: 

Data de ingresso: Data de egresso: 

Assinatura: 

Local e data: 

 

 
 

 


