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RESULTADO DA SELEÇÃO

PROJETOS APROVADOS

Edital PROGRAD nº 23/2021 de 25 de fevereiro de 2021

Complementar ao Edital PROGRAD nº18, de 18 de dezembro de 2020

Chamada para o Programa de Iniciação à Docência (PID-2021) - bolsas remanescentes

1. De 01/04/2021 a 11/04/2021 os alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Universidade interessados em par�cipar como bolsista PID poderão candidatar-se por
meio de contato com os professores responsáveis, conforme e-mail ins�tucional divulgado na úl�ma coluna da tabela presente neste documento.

 
2. A seleção dos bolsistas será conduzida pelos professores responsáveis e orientadores dos Projetos contemplados com bolsa. O processo sele�vo de bolsistas ocorrerá entre os dias

12/04/2021 a 21/04/2021.
 
 3. Os Projetos contemplados com bolsa, após processo sele�vo de bolsistas, deverão incluir no mesmo processo SEI por meio do qual foram subme�dos, o documento Ata de seleção de

bolsistas PID (formulário SEI número 301) e reenviar o processo à CADD, de 22/04/2021 a 25/04/2021.
 
4. Os bolsistas selecionados e os professores responsáveis e orientadores nos Projetos, deverão incluir no mesmo processo SEI por meio do qual o Projeto foi subme�do, o documento

Termo de compromisso de bolsista PID (formulário SEI número 302) e reenviar o processo à CADD, de 27/04/2021 a 30/04/2021.
 

PROJETOS APROVADOS COM BOLSA

TÍTULO DO PROJETO EDITAL DEP CURSO/SETOR PROF.
RESPONSÁVEL

E-MAIL DIVULGAÇÃO
SELEÇÃO BOLSISTA

Construção de materiais de ensino para uso na disciplina de nutrição espor�va 23 DNU Nutrição Claudia
Schneider

claudias@ufcspa.edu.br
 

Construção de um Atlas de Ressonância Magné�ca Fetal 23
 DCM Medicina

Fabiano
Machado
Rosa

rosa@ufcspa.edu.br
 

Construção de um polígrafo baseado no conteúdo administrado na Disciplina de Gené�ca Humana para auxílio no processo de
aprendizagem 23 DCB Medicina Marilu

Fiegenbaum
mariluf@ufcspa.edu.br
 

Elaboração de livro didá�co digital sobre a avaliação fisioterapêu�ca neuropediátrica de acordo com a Classificação Internacional
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), com as teorias atuais de controle motor e os instrumentos padrão ouro disponíveis
na Língua Portuguesa

23 DFISIO Fisioterapia Caren Luciane
Bernardi

carenb@ufcspa.edu.br
 

Flipped Learning ou Aprendizagem inver�da nos processos de ensino-aprendizagem das disciplinas de Nutrição no Ciclo da Vida 23 DNU Nutrição
Fabiana
Viegas
Raimundo

fabianavr@ufcspa.edu.br
 

Uso de plataforma tecnológica intera�va “Liveworksheets” na aprendizagem e integração de conceitos sobre o câncer
infantojuvenil e a fonoaudiologia 23 DFO Fonoaudiologia Lisiane de

Rosa Barbosa
lisianeb@ufcspa.edu.br
 

 

PROJETOS APROVADOS SEM BOLSA
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TÍTULO DO PROJETO EDITAL DEP CURSO/SETOR PROF. RESPONSÁVEL E-MAIL DIVULGAÇÃO SELEÇÃO BOLSISTA
Conhecendo os alimentos
 23 DFC Nutrição Vanusa Regina Lando vrlando@ufcspa.edu.br

 
Montagem de um polígrafo para auxílio no aprendizado da É�ca
Médica 23 DCM Medicina Fabiano Machado Rosa rosa@ufcspa.edu.br

 
 

5. Conforme disposto no Edital PROGRAD nº 23/2021, o pagamento das bolsas está condicionado à previsão orçamentária da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e
disponibilidade dos repasses financeiros.

 
6. O não cumprimento de qualquer uma das etapas previstas no Edital impede a efe�va concessão da bolsa para o ano de 2021.
 
7. Mais informações poderão ser ob�das acessando os Editais disponíveis na página Ins�tucional do PID: hps://www.ufcspa.edu.br/vida-academica/graduacao/mais/pid-iniciacao-a-

docencia

 

Porto Alegre, 31 de março de 2021.

 

MÁRCIA ROSA DA COSTA

Pró-Reitora de Graduação

 

Documento assinado eletronicamente por Márcia Rosa da Costa, Pró-Reitora de Graduação, em 31/03/2021, às 19:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1155410 e o código CRC 7089C8DB.

mailto:vrlando@ufcspa.edu.br
mailto:rosa@ufcspa.edu.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

