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EDITAL UNIFICADO | PROCESSO SELETIVO LIASE CARIRI 2018 

A Coordenação Executiva da Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade 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 o ano de 2018, nos termos do presente 
Edital, para: 

 BOLSISTAS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS - Serão disponibilizadas 9 (nove) vagas, 
sendo 3 (três) remuneradas e 6 (seis) voluntárias. 

 NOVOS MEMBROS – Serão disponibilizadas 6 (seis) vagas, sendo 4 (quatro) para 
acadêmicos do Curso de Medicina da UFCA e 2 (duas) para acadêmicos de curso superior 
na área de saúde / biomédicas ou áreas afins de outras Instituições de Ensino Superior da 
Região do Cariri. 

 

1 DOS OBJETIVOS  

1.1 Geral:  

1.1.1 Proporcionar à Universidade e à sociedade conhecimentos teóricos e práticos acerca da 
interação entre Saúde e Espiritualidade/Religiosidade, Cuidados Paliativos e Dor, a partir das 
evidências científicas e das orientações dos órgãos estatais e não estatais envolvidos na formulação 
e implementação de políticas públicas em saúde e nos principais centros de formação de 
profissionais de saúde nacionais e internacionais, de modo a contribuir para a consolidação da 
Humanização em Saúde e abordagem holística do sujeito/paciente. 

1.2 Específicos:  

1.2.1 Ampliar os estudos sobre saúde, E/R e Dor através de eventos acadêmicos e sociais; 

1.2.2 Incentivar a abordagem do binômio saúde-espiritualidade e de tópicos específicos relacionados 
ao manejo humanizado e eficiente da dor, dentro das disciplinas do currículo do Curso de Medicina 
da UFCA, de forma integral, durante todo o curso de graduação; 

1.2.3 Estimular o desenvolvimento de ações de extensão nos cursos de saúde, nas escolas e nas 
comunidades, atendendo às diversas questões relacionadas ao processo de humanização em 
saúde; 

1.2.4 Contribuir para a disseminação de conhecimentos acerca dos preceitos e da forma de atuação 
dos cuidados paliativos, objetivando desconstruir preconceitos existentes na academia e na 
comunidade geral; 

1.2.5 Fomentar a pesquisa e o compartilhamento de conhecimentos (objetivos e subjetivos), 
incentivando e apoiando a realização de trabalhos de caráter científico, técnico e educativo, bem 
como proporcionando desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal entre os envolvidos no 
Programa; 

1.2.6 Consolidar a abordagem da espiritualidade na saúde nos módulos obrigatórios de Semiologia 
Médica, no Curso de Medicina da UFCA. 

 

2 DAS ATIVIDADES  

O Programa de Extensão em Saúde, Espiritualidade e Dor do Cariri (LIASE Cariri) estruturar-se-á 
em torno de três eixos: Educação em Saúde e Espiritualidade/Religiosidade; Cuidados Paliativos e 
Dor e Humanização em Saúde. Cada eixo desenvolverá atividades específicas, porém inter-
relacionadas e interdependentes, no que diz respeito ao objetivo principal do Programa. 
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2.1 Eixo I – Educação em Saúde e Espiritualidade/Religiosidade 

2.1.1 Treinamento Teórico-Prático em Anamnese Espiritual (TTPAE) 

Consistirá em 1 (uma) sessão teórico-prática, durante a qual serão abordados tópicos gerais sobre 
espiritualidade na prática clínica, instrumentos de coleta de anamnese espiritual (centrado, 
sobretudo, no protocolo “FICA”) e comunicação com o sujeito/paciente, por meio de 
explanação/discussão, seguida por role playing, como forma de simular situações práticas. Após esta 
etapa, haverá 2 (duas) sessões práticas que ocorrerão no HMSVP, onde será realizada a anamnese 
com um sujeito/paciente previamente selecionado pelos tutores da LIASE. Por fim, com a finalidade 
de compartilhar experiências, haverá 1 (uma) reunião integrativa entre os participantes, ao fim do 
ciclo de práticas. 

2.1.2 Portfólio de Espiritualidade e Saúde (PES) 

Cada membro deverá escrever e compilar em um portfólio individual as experiências vivenciadas 
durante as atividades do Programa: experiências obtidas por meio dos encontros coletivos 
(Reflexões sobre Humanização em Saúde, Reuniões Integrativas, Conversas à Noite e Sessões 
Klüber-Ross de Cinema) e por meio da reflexão sobre materiais extras (artigos científicos, textos, 
imagens ou vídeos), mas, sobretudo, aquelas em que ocorrerá a abordagem a sujeito/pacientes e/ou 
seus familiares (devido à essencialidade desse contato para sua formação profissional e pessoal). 
Portanto, o PES será utilizado como forma de proporcionar, ao membro, um momento de reflexão 
pessoal (no que concerne à aprendizagem, às impressões, aos desafios e à importância de tais 
experiências), bem como propiciar, à Coordenação da LIASE, um instrumento de autoavaliação da 
influência das suas atividades no desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos. 

2.1.3 Monitoria de Introdução à Espiritualidade na Semiologia Médica 

A monitoria é fornecida aos acadêmicos do 4º semestre, em consonância com as atividades do 
módulo de Semiologia Médica, o qual se configura por ser a primeira oportunidade de contato do 
estudante com os sujeitos/pacientes e seus familiares. Objetiva-se fornecer, aos estudantes, 
subsídios para a abordagem do paciente de maneira holística e humanizada, com ênfase na 
dimensão espiritual. 

2.1.4 Educação Continuada em Espiritualidade e Saúde (ECES) 

Ofertar-se-á aos membros veteranos, que aprofundarão os estudos nas temáticas que norteiam a 
LIASE Cariri. Além disso, eles atuarão como tutores dos participantes no Treinamento Teórico-Prático 
em Anamnese Espiritual (TTPAE) e na Prática de Anamnese Biográfica em Cuidados Paliativos e 
em Geriatria. Poderão, ainda, ser solicitados a auxiliar na Monitoria de Introdução à Espiritualidade 
na Semiologia Médica (PEEX). 

2.1.5 II Congresso de Saúde e Espiritualidade do Cariri (II CONSESP) 

O II CONSESP será realizado com o objetivo de suscitar, na Universidade e na sociedade, 
profissionais de saúde, discussões acerca da relevância do binômio saúde-espiritualidade e seus 
impactos na saúde e na qualidade de vida do ser humano. Em seguimento ao modelo do I CONSESP, 
realizado em 2014, pretende-se complementá-lo, realizando, em paralelo, o I Simpósio de Dor do 
Cariri. 

2.2 Eixo II – Cuidados Paliativos e Dor 

2.2.1 Prática de Anamnese Biográfica em Cuidados Paliativos 

Dar-se-á continuidade à coleta de anamnese biográfica com pacientes acompanhados no 
Ambulatório de Terapia da Dor no Câncer e Cuidados Paliativos, onde o estudante terá a 
oportunidade de abordar o sujeito/paciente e/ou os seus familiares nos diversos aspectos do cuidado 
integral. Os dados colhidos poderão ser anexados ao prontuário do paciente, havendo a posterior 
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discussão do caso, conduzida pela médica responsável ou pelo tutor membro da LIASE, de maneira 
a construir, conjuntamente, um conhecimento teórico-prático sólido e humanizado. 

2.2.2 Exposição fotográfica: Cuidados Paliativos, um direito à vida na terminalidade 

Inspirada no livro “Cuidar - um documentário sobre a medicina humanizada no Brasil”, do fotógrafo 
brasileiro André François, e com duração aproximada de 7 dias, pretende-se realizá-la nos espaços 
da FAMED/UFCA durante o II CONSESP e durante o mês de outubro, quando é comemorado o Dia 
Internacional dos Cuidados Paliativos, no Ambulatório da Dor e no HMSVP. A exposição fotográfica 
será utilizada como um instrumento de sensibilização para um assunto ainda abordado de forma 
escassa na grade curricular tradicional dos cursos de graduação da área da saúde: os cuidados 
paliativos. 

2.2.3 Sessão Kübler-Ross de Cinema 

Semestralmente, serão exibidos filmes capazes de suscitar reflexões e discussões acerca das 
temáticas que norteiam a LIASE Cariri, sucedidos por uma roda de conversa sobre o tema, 
direcionada por um facilitador convidado. Tais sessões, como forma de impactar para além dos 
limites da FAMED/UFCA, será realizada no HMSVP, tornando-a mais próxima dos profissionais de 
saúde, sujeitos/pacientes e demais interessados. 

2.2.4 I Simpósio de Dor do Cariri 

Realizar-se-á em parceria com o Projeto de Medicina de Família e Comunidade do Cariri (ProMFC 
Cariri), no mesmo período do II Congresso de Saúde e Espiritualidade do Cariri (II CONSESP), com 
o objetivo de promover um campo de debate amplo e diversificado no estudo da Dor, atuando com 
pioneirismo na Região do Cariri para o compartilhamento de conhecimentos multiprofissionais e 
multidisciplinares na assistência humanizada, visando à promoção do bem-estar e da qualidade de 
vida.  

2.3 Eixo III – Humanização em Saúde 

2.3.1 Reflexões de Humanização em Saúde 

Bimestralmente, ocorrerão os encontros de reflexão, facilitados por profissionais convidados, na 
FAMED/UFCA, com temas diversos, abertos à participação da sociedade. Tais encontros poderão 
ser gravados para a posterior divulgação da atividade nas Redes Sociais do Programa, de acordo 
com a disponibilidade técnica e com a permissão do facilitador. 

2.3.2 Reuniões Integrativas 

As Reuniões Integrativas configurar-se-ão como oportunidades de compartilhamento e integração 
de ideias e experiências entre os membros do Programa, de forma a realizarem, de maneira coletiva, 
o planejamento e a avaliação das atividades da LIASE Cariri. 

2.3.3 Prática de Anamnese Biográfica em Geriatria 

A coleta de anamneses biográficas será expandida para o âmbito geriátrico, realizando-se com 
idosos moradores de uma Instituição de Longa Permanência, o Albergue Sagrada Família, em 
Juazeiro do Norte. Esta atividade será aberta para a participação da sociedade, mediante 
capacitação teórica previamente fornecida pela LIASE Cariri. Ao final, realizar-se-á 1 (uma) reunião 
para integração das experiências entre todos os envolvidos na atividade. 

2.3.4 Setembro Amarelo - Mês de prevenção ao Suicídio 

Em virtude da campanha de conscientização sobre a necessidade de prevenção ao suicídio, que 
ocorre durante o mês de setembro (Setembro Amarelo), pretende-se confeccionar e distribuir, em 
praças públicas de Barbalha e Juazeiro do Norte (Praça da Estação e Praça Padre Cícero, 
respectivamente), cartas motivacionais, conscientizando os transeuntes sobre a importância da 

mailto:liasecariri@gmail.com
file:///C:/Users/Arthur/Google%20Drive/Drive%20LIASE/LIASE%202015/Relatorias/liasecariri.ufca.edu.br
file:///C:/Users/Arthur/Google%20Drive/Drive%20LIASE/LIASE%202015/Relatorias/facebook.com/liase.cariri


 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
PRO REITORIA DE EXTENSÃO 

FACULDADE DE MEDICINA 
Programa de Extensão em Saúde, Espiritualidade e Dor do Cariri (LIASE Cariri) 

 

 

Faculdade de Medicina da UFCA. Rua Divino Salvador, 284, Rosário. Barbalha, CE. CEP: 63.180-000. 
E-mail: liasecariri@gmail.com | Site: liasecariri.ufca.edu.br | Facebook: fb.com/liase.cariri 

prevenção do suicídio. Para tanto, articular-se-á com outras ações da FAMED/UFCA. A Universidade 
e a sociedade serão convidadas a escrevê-las e distribuí-las.  

2.3.5 Conversas à Noite: 

Configura-se como um meio de abordagem de temas de grande relevância e impacto social, 
utilizando-se da arte e da cultura para incitar a discussão acerca de tais temas. Será um evento de 
caráter anual, a ser realizado na FAMED/UFCA e aberto à participação da sociedade, que constará 
com a exibição de um filme que tenha um impacto reflexivo ao público e, posteriormente, com o relato 
de experiências de convidados. Dessa maneira, proporciona-se um ambiente confortável e 
descontraído para sensibilização, conversação e debates. 

2.3.6 Educação em Saúde no processo de luto 

Considerando a ausência de abordagem, nos meios acadêmicos (escola e universidade) de assuntos 
relacionados à finitude da vida e ao processo de luto, serão realizadas rodas de conversa que 
proporcionem o compartilhamento de experiências, a desmistificação de conceitos e a construção 
saudável de conhecimentos entre os presentes. 

2.3.7 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 Cariri 
pretende utilizar-se desses meios para difundir temas relacionados à humanização em saúde. 
Objetiva-se construí-los através de frases motivacionais, semanalmente; textos reflexivos e artigos 
científicos, quinzenalmente; vídeos produzidos pelos ligantes, mensalmente, e convites/imagens das 
atividades realizadas pelo Programa. 

2.3.8 Jornal com temas em saúde e Palestras com temas em saúde para acadêmicos 

Em parceria com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE), através da Divisão de Saúde e 
Qualidade de Vida do Estudante, a LIASE Cariri colaborará com a criação e construção de um Jornal 
(de periodicidade a ser definida), voltado a todos os acadêmicos da UFCA, com informações diversas 
sobre temas variados em saúde. Também contribuirá facilitando trocas de experiências de temas em 
saúde sugeridos pelos estudantes da UFCA (em pesquisa previamente realizada), durante encontros 
organizados pela PRAE. 

 

3 DAS INSCRIÇÕES  

3.1 Pré-requisitos para submeter-se ao processo seletivo: 

3.1.1 PARA BOLSISTAS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS:  

3.1.1.1 Estar matriculado entre o segundo e o penúltimo período de Curso de Medicina da UFCA. 

3.1.1.2 Ter participado, como ligante, da LIASE Cariri, entre os anos de 2015 e 2017, e realizado o 
Treinamento Teórico-Prático em Anamnese Espiritual (TTPAE). 

3.1.1.3 Ter disponibilidade de 12 horas semanais. 

3.1.2 PARA NOVOS MEMBROS:  

3.1.2.1 Estar matriculado entre o primeiro e o penúltimo período de Curso de Medicina da UFCA ou 
de curso superior na área de saúde / biomédicas ou áreas afins de outras Instituições de Ensino 
Superior da Região do Cariri. 

3.1.2.2 Ter disponibilidade de 3 horas semanais. 
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3.2 As inscrições serão realizadas conforme detalhado abaixo:  

3.2.1 PARA CANDIDATOS À BOLSISTAS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS 
 Período: de 28 de fevereiro a 01 de março do corrente ano;  
 Forma de inscrição: Envio para o e-mail liasecariri@gmail.com de carta de intenção dizendo 

o porquê quer ser bolsista da LIASE Cariri, histórico escolar e currículo lattes. 
 

3.2.2 PARA CANDIDATOS À NOVOS MEMBROS 
 Período: de 28 de fevereiro a 15 de março do corrente ano;  
 Forma de inscrição: Preenchimento de formulário online disponível em 

https://goo.gl/forms/nQ0qNAyEHjCd9TCM2 e envio do histórico escolar OU comprovante 
de matrícula por e-mail para liasecariri@gmail.com. 

 

4 DO PROCESSO SELETIVO  

4.1 Para BOLSISTAS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS: 

4.1.1 O processo seletivo ocorrerá: 

DATA HORÁRIO LOCAL AVALIAÇÃO 

02 de março de 2018 (sexta-feira). 14:30h às 16:30h FAMED-UFCA ENTREVISTA 

 

Parágrafo Único: Será dada uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o início do 
processo, não sendo mais permitida a entrada do candidato no local após o prazo de tolerância.  

4.1.2 A seleção se dará através: 

4.1.2.1 Avaliação da carta de intenção, currículo lattes e histórico escolar, compondo a nota mérito, 
podendo o candidato pontuar até no máximo 4,0 pontos, de acordo com critérios pré-estabelecidos. 

4.1.2.2 Entrevista realizada pela docente orientadora da LIASE Cariri, podendo o candidato pontuar 
até no máximo 6 pontos, de acordo com critérios pré-estabelecidos 

Parágrafo Único: Será dada uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o início do 
processo, não sendo mais permitida a entrada do candidato no local após o prazo de tolerância.  

4.1.3.O cálculo final se dará da seguinte maneira: 

Nota final = Nota mérito + Nota da entrevista 

 

4.1.4 Os 9 (nove) primeiros classificados por ordem decrescente de nota da avaliação serão os 
BOLSISTAS da LIASE Cariri, sendo os 3 (três) primeiros REMUNERADOS e os 6 (seis) demais os 
VOLUNTÁRIOS. 

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

1. IRA individual; 

2. Semestre mais avançado no curso;  

3. Idade;  
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4.2 Para NOVOS MEMBROS: 

4.2.1 O processo seletivo ocorrerá: 

DATA HORÁRIO LOCAL AVALIAÇÃO 

17 de março de 2018 (sábado) 14:00h às 16:00h FAMED-UFCA TEÓRICA 

16:00h às 18:00h FAMED-UFCA ENTREVISTA 

 

Parágrafo Único: Será dada uma tolerância de 15 (quinze) minutos após o início do 
processo, não sendo mais permitida a entrada do candidato no local após o prazo de tolerância.  

4.2.2 A seleção acontecerá através de: 

4.2.2.1 Avaliação teórica com 3 (três) questões discursivas e 7 (sete) 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, sendo responsabilidade dos orientadores cumprir com esta 
premissa. 

4.2.2.2 Entrevista realizada por uma banca composta por professores orientadores, colaboradores, 
parceiros, ex-ligantes e/ou bolsistas remunerados e voluntários da LIASE Cariri, correspondendo a 
30% da nota final. 

4.2.3 O cálculo final se dará da seguinte maneira: 

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

 

4.2.4 Os 6 (seis) 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. 

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

1. Semestre mais avançado no curso;  

2. Idade;  

3. Maior nota nas questões discursivas da prova escrita. 

4.2.6 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, com-
posto pelos seguintes temas: 

o História da LIASE Cariri; 
o Saúde e Espiritualidade; 
o Cuidados Paliativos; 
o Humanização em saúde; 
o Dor; 
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o Biografias importantes: Harold Koening, Elizabeth Kubler-Ross, Cicely Saunders, 
Christiana Puchalschi, Ana Claúdia Quintana Arantes. 
 

  
CRONOGRAMA 

Divulgação do edital 28/02 

Período de inscrições para BOLSISTAS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS 28/02 a 01/03 

Período de Inscrições para NOVOS MEMBROS 28/02 a 15/03 

Processo seletivo para BOLSISTAS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS – 
Entrevista 

02/03 

Resultado preliminar da seleção para BOLSISTAS REMUNERADOS E 
VOLUNTÁRIOS 

02/03 

Prazo para interposição de recursos da seleção para BOLSISTAS 
REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS 

04/03 

Resultado final da seleção para BOLSISTAS REMUNERADOS E 
VOLUNTÁRIOS 

05/03 

Processo seletivo para NOVOS MEMBROS – Avaliação Teórica E Entrevista 17/03 

Resultado preliminar da seleção para NOVOS MEMBROS 19/03 

Prazo para interposição de recursos da seleção para NOVOS MEMBROS 20/03 

Resultado final da seleção para NOVOS MEMBROS 21/03 

Reunião Inaugural da LIASE Cariri 2018 22/03 

 

4.7 Os resultados finais do processo seletivo será divulgado até as 18h do dia: 

4.7.1 PARA BOLSISTAS REMUNERADOS E VOLUNTÁRIOS - 05 de março de 2017 na lista de e-
mails da FAMED-UFCA e nas redes sociais da LIASE Cariri.  

4.7.2 PARA NOVOS MEMBROS - 21 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 do processo seletivo serão 
mantidos 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 22 de março 
de 2018, às 18h00, 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, 27 de fevereiro de 2018. 

 
 

 
Sandra Barreto Fernandes 
Orientadora da LIASE Cariri 
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