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PROCESSO SELETIVO PARA NOVOS MEMBROS EFETIVOS | LIASE CARIRI 2017 

A Coordenação Executiva do Programa de Extensão em Espiritualidade e Saúde do Cariri 

(LIASE Cariri), da Faculdade de Medicina (FAMED) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), faz 

saber que se encontram abertas as inscrições do processo seletivo para os novos membros para o 

ano de 2017, nos termos do presente Edital. Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas. 

 

1 DOS OBJETIVOS  

1.1 Geral:  

1.1.1 Proporcionar aos seus membros conhecimentos gerais e específicos acerca da interação 

entre saúde e espiritualidade, abordando novas evidências científicas e sua implicação na saúde 

dos pacientes, a partir de uma visão integral do ser humano.  

1.2 Específicos:  

1.2.1 Ampliar os estudos sobre saúde, ciência e espiritualidade através de encontros de formação 

e eventos acadêmicos; 

1.2.2 Incentivar a abordagem da saúde e da espiritualidade dentro das disciplinas do currículo do 

Curso de Medicina da UFCA; 

1.2.3 Estimular o desenvolvimento de ações de extensão nos cursos de saúde, escolas e nas 

comunidades atendendo às questões de saúde, ciência e espiritualidade; 

1.2.4 Fomentar a pesquisa e o compartilhamento de conhecimentos entre seus membros, 

incentivando e apoiando a realização de trabalhos de caráter científico, técnico e educativo; 

 

2 DAS ATIVIDADES  

2.1 A LIASE Cariri 2017 se estrutura em torno de 3 eixos, abrangendo as seguintes ações: 

2.1.1 Eixo 3 - Cuidados Paliativos 

2.1.1.1 Visita técnica à Unidade de Cuidados Especiais do Hospital Regional do Cariri (UCE-

HRC) 

Consistirá numa visita à UCE-HRC, a fim de se conhecer e entender como se dá o cuidado 

paliativo hospitalar. Haverá a discussão do caso clínico de um dos pacientes internados, conduzida 

pelo tutor ou por algum membro da equipe multidisciplinar que poderá abordar o paciente junto aos 

ligantes. 

2.1.1.2 Prática de Anamnese biográfica em Cuidados Paliativos (PABCP) 

Será realizada a anamnese biográfica com pacientes acompanhados no Ambulatório de Dor 

Oncológica e Cuidados Paliativos. Os dados colhidos serão anexados ao prontuário do paciente e 

haverá a discussão do caso, conduzida pela médica responsável ou pelo tutor. 
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2.1.1.3 Exposição fotográfica: Cuidados Paliativos, um direito à vida na terminalidade 

Inspirada no livro “Cuidar - um documentário sobre a medicina humanizada no Brasil”, do fotógrafo 

André François, e com duração de 7 dias em cada local, pretende-se realizá-la no HRC, HMSVP e 

FAMED/UFCA. 

2.1.1.4 Módulo Optativo de Cuidados Paliativos 

Almeja-se estruturá-lo e ofertá-lo no período letivo de 2017.2, com o objetivo de capacitar 

estudantes do 4º ano do curso de medicina sobre os princípios gerais dos Cuidados Paliativos, com 

ênfase na multiprofissionalidade e na visão holística do binômio família-paciente em todas as fases 

do processo saúde-doença-adoecimento. 

2.1.1.5 Sessão Kübler-Ross de Cinema 

Semestralmente, será levada aos profissionais, pacientes e demais interessados do HRC e 

HMSVP, onde serão exibidos filmes sobre cuidados paliativos, finitude e espiritualidade, sucedidos 

por uma roda de conversa sobre o tema, facilitada por um profissional convidado. 

  

2.1.2 Eixo 2 - Educação em Saúde e Espiritualidade 

2.1.2.1 Portfólio de Espiritualidade e Saúde - PES 

Cada ligante deverá escrever e compilar em um portfólio as experiências vivenciadas nas 

atividades da Liga, sobretudo aquelas em que se abordará o paciente, devido à essencialidade 

desse contato para sua formação acadêmica. 

2.1.2.2 Educação continuada em Espiritualidade e Saúde - ECES 

Ofertar-se-á aos ligantes veteranos, que aprofundarão os estudos em espiritualidade/religiosidade, 

cuidados paliativos e humanização em saúde, através de textos, vídeos e rodas de conversa. 

Além disso, eles atuarão como tutores dos ligantes novatos na Visita técnica à UCE-HRC, PABCP 

e TTPAE e poderão ser solicitados a auxiliar na Monitoria de Introdução à Espiritualidade na 

Semiologia Médica (PEEX). 

2.1.2.3 Introdução à Espiritualidade na Semiologia Médica - Monitoria do Programa de 

Integração em Ensino e Extensão – PEEX 

Com o objetivo de fornecer aos estudantes da graduação em medicina subsídios para abordar o 

paciente na dimensão espiritual, pretende-se ofertar essa monitoria. 

2.1.2.4 Treinamento teórico-prático em Anamnese Espiritual – TTPAE 

Consistirá em 2 sessões teóricas, onde serão abordados tópicos gerais sobre espiritualidade na 

prática clínica, instrumentos de coleta de anamnese espiritual (centrado no protocolo FICA) e 

comunicação com o paciente; 2 sessões práticas que ocorrerão no HMSVP, onde será realizada a 

anamnese com o paciente previamente selecionado pelos monitores/turores da LIASE e 1 reunião 

integrativa para troca de experiências entre os participantes. 
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2.1.2.5 Minicurso de comunicação de notícias más 

Realizar-se-á em parceria com o Curso de Psicologia da FVS, com foco no desenvolvimento de 

habilidades, competências e atitudes para comunicação de más notícias, voltado para os 

profissionais de saúde e interessados da região do Cariri e adjacências. 

 

2.1.3 Eixo 3 - Humanização em Saúde 

2.1.3.1 Reflexões sobre Humanização em Saúde 

Ocorrerão 5 encontros na FAMED/UFCA, abertos à participação da comunidade externa. Poderão 

ser gravados, de acordo com a disponibilidade técnica e do facilitador convidado. 

2.1.3.2 Setembro Amarelo - Mês de prevenção ao Suicídio 

Pretende-se confeccionar e distribuir, em praças públicas de Barbalha e Juazeiro do Norte, cartas 

conscientizando sobre a importância da prevenção do suicídio. A comunidade acadêmica e externa 

será convidada a escrevê-las e distribuí-las. 

2.1.3.3 Comunicação em Espiritualidade Unificada - CEU 

Dado o alcance e o impacto social dos espaços de comunicação virtual (WhatsApp, Facebook, 

Instagram, Youtube, E-mail e Site) nas interações interpessoais da atualidade, a LIASE pretende 

utilizar-se desses meios para difundir temas relacionados à humanização em saúde. 

Objetiva-se movimentá-los através de frases motivacionais, semanalmente; textos reflexivos e 

artigos científicos, quinzenalmente; vídeos produzidos pelos ligantes, mensalmente, e 

convites/imagens das atividades realizadas pela Liga. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições serão realizadas conforme detalhado abaixo:  

 Período de inscrição: de 13 a 21 de março do corrente ano;  

 Forma de inscrição: preenchimento de formulário online disponível em no                       

Site: liasecariri.ufca.edu.br e envio do histórico escolar OU comprovante de matrícula 

por e-mail para o e-mail: liasecariri@gmail.com. 

 Investimento: 1 (um) quilo de alimento não-perecível, a ser entregue no momento da avalia-

ção teórica. 

 

Parágrafo Único: o candidato deve ser acadêmico de curso de graduação (de qualquer 

período) da área da saúde, biomédicas ou áreas afins, da região do Cariri; podendo, também, 

concorrer ao processo seletivo, pós-graduandos e profissionais da área da saúde, biomédicas ou 

áreas afins, da região do Cariri. 
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4 DO PROCESSO SELETIVO  

4.1 O Processo Seletivo ocorrerá: 

DATA HORÁRIO LOCAL AVALIAÇÃO 

23 de março de 2017 (quinta-feira) 18:30h às 20:30h FAMED-UFCA TEÓRICA 

24 de março de 2017 (sexta-feira) 18:30 às 21h FAMED-UFCA ENTREVISTA 

 

Parágrafo Único: Será dada uma tolerância de 15 minutos após o início do processo, não 

sendo mais permitida a entrada do candidato no local após o prazo de tolerância.  

4.2 A seleção acontecerá através de: 

4.2.1 Avaliação teórica com 5 questões discursivas e 5 objetivas (múltipla escolha) de acordo com 

os temas dispostos no material de estudos; cada questão valerá 1 ponto e a nota desta avaliação 

corresponde a 70% da nota final. 

Parágrafo Único: Os discentes da Gestão 2017 da LIASE Cariri não terão acesso à prova 

antes do dia previsto para seleção, como também aqueles que se submeterem ao processo 

seletivo da Monitoria de Introdução à Saúde e Espiritualidade em Semiologia Médica não poderão 

compor a Comissão do processo seletivo, sendo responsabilidade dos orientadores cumprir com 

essa premissa. 

4.2.2 Entrevista realizada por uma banca composta por professores orientadores e associados da 

LIASE Cariri, correspondendo a 30% da nota final. 

4.3 O cálculo final se dará da seguinte maneira: 

Nota final = Nota da prova teórica x 0,7 + Nota da entrevista x 0,3 

 

4.4 Os dez primeiros classificados por ordem decrescente de nota da avaliação serão os novos 

membros efetivos da LIASE Cariri. 

 Parágrafo Único: os classificados deverão obrigatoriamente comparecer à primeira reunião 

da LIASE, sendo o não comparecimento um critério de desclassificação. 

4.5 Em se havendo notas idênticas, a classificação seguirá a ordem por:  

1. Semestre mais avançado no curso;  

2. Idade;  

3. Maior nota na questão 9 da prova escrita. 

4.6 Candidatos com nota inferior a 50% do total da avaliação teórica e/ou 50% da nota final serão 

desclassificados. 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA  

 Material de Estudos do Processo Seletivo 2017, disponível em liasecariri.ufca.edu.br, 

composto pelos seguintes temas: 
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o História da LIASE Cariri; 

o Saúde e Espiritualidade; 

o Cuidados Paliativos; 

o Humanização em saúde; 

o Biografias importantes: Harold Koening, Elizabeth Kubler-Ross, Cicely Saunders, 

Christiana Puchalschi, Ana Claúdia Quintana Arantes. 

 

  

CRONOGRAMA 

Divulgação do edital 13/03 

Período de inscrições 13/03 a 21/03 

Processo seletivo – Avaliação Teórica 23/03 

Processo seletivo – Entrevista 24/03 

Resultado preliminar 24/03 

Prazo para interposição de recursos 25/03 

Resultado final 26/03 

Primeira reunião da LIASE 27/03 

 

4.7 O resultado do processo seletivo será divulgado até às 18h do dia 26 de março de 2017 na lista 

de e-mails da FAMED-UFCA e nas redes sociais da LIASE Cariri.  

Parágrafo Único: As provas e os espelhos das entrevistas serão mantidas com os 

coordenadores da LIASE Cariri, estando disponíveis para a verificação das mesmas pelos alunos, 

após o processo de seleção.  

4.8 A frequência mínima para manutenção do membro efetivo é de 75% do total de reuniões da 

liga. 

4.9 A primeira reunião da LIASE Cariri após o processo seletivo será realizada no dia 27 de março 

de 2017, às 18h30, na FAMED-UFCA, em Barbalha. Nessa reunião haverá uma apresentação 

formal da LIASE Cariri e de sua estrutura para os novos membros, bem como do planejamento 

anual de atividades do Programa. 

4.10 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação da LIASE.  

 

Barbalha, 13 de março de 2017. 

Raphael Tavares Dantas 

Coordenador Discente da LIASE Cariri 

 

Milena Silva Costa 

Co-Orientadora da LIASE Cariri 

 

José Maurício Pereira Lopes 

Orientador da LIASE Cariri 
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