EDITAL Nº 027/2019 DE 15 DE MAIO DE 2019
CURSO EM PSICOLOGIA DA IMED
Seleção e participação voluntária no
grupo de pesquisa do estudo Rede de Atenção
às Urgências e a Produção Viva de Mapas de
Cuidados.

1 DA ABERTURA
1.1 Este edital institui e regulamenta o processo de seleção para a participação voluntária
no grupo de pesquisa do estudo Rede de Atenção às Urgências e a Produção Viva de
Mapas de Cuidados. Esta pesquisa é uma parceria da IMED com a Universidade Federal
de São Paulo – Unifesp, financiada pelo CNPq.
1.2 É considerado voluntário qualquer pessoa que demonstre interesse em participar dos
encontros e demais atividades do grupo de pesquisa (GP), coordenado pelos docentes
Cristian Fabiano Guimarães e Andressa Rebequi.
2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 O prazo para a inscrição de voluntários/as para participação no grupo de pesquisa é
de 16 a 24 de maio de 2019.
2.2 Os/as interessados/as deverão encaminhar currículo vitae para os e-mails
cristian.guimaraes@imed.edu.br com cópia para andressa.rebequi@imed.edu.br ,
juntamente com uma carta de interesse de uma página expressando as motivações para
participar do grupo de pesquisa, disponibilidade para participar do grupo e das demais
atividades vinculadas.
3 DAS INFORMAÇÕES DO GRUPO DE PESQUISA
3.1 A pesquisa Rede de Atenção às Urgências e a Produção Viva de Mapas de Cuidados
é um estudo de natureza qualitativa que tem como objetivo investigar a Rede de Atenção
às Urgências e Emergências na Região de Saúde de Passo Fundo-RS. Serão realizadas
entrevistas com gestores, profissionais de saúde e usuários, para posterior análise dos
dados.
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3.2 O voluntário selecionado participará de todas as atividades da pesquisa: reuniões com
o grupo de pesquisa de Passo Fundo e São Paulo, coleta e análise de dados, redação de
textos científicos.
3.3 Os turnos de funcionamento do grupo será terças-feiras das 16h às 18h,
quinzenalmente, ou a critério dos professores coordenadores.
3.4 Os professores orientadores do grupo de pesquisa tem autonomia, a qualquer tempo,
de avaliar o desempenho do voluntário sobre as atividades e a participação no grupo.
3.5 A aprovação das atividades e das horas de participação está vinculada à análise dos
professores coordenadores do grupo de pesquisa.
4 DA DIVULGAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES
4.1 A divulgação do selecionado ocorrerá por meio de comunicação por e-mail, pelo
professor coordenador.
4.2 O início das atividades do voluntário no grupo de pesquisa será informado pelo
professor coordenador, via e-mail.

Passo Fundo, 15 de maio de 2019.

PROF. DR. CRISTIAN FABIANO GUIMARÃES
Coordenador da Pesquisa de Campo – Passo Fundo
IMED
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