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EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES PARA PROJETO DE EXTENSÃO “Grupo de Estudo e Trabalho 

Interdisciplinar de Saúde da População Negra (GETISPN)” 

 
Responsável: Natiene Ramos - Técnica Administrativa - Psicóloga Clínica IMS/UFBA - CRP-03/16636 - Matrícula SIAPE: 1200766 

Equipe executora: Angela Luisa Brito de Sousa, Alice Bruna Fernandes Benevides, Lavinya Oliveira Vieira, Luisa Venâncio dos                 

Santos,Taline Mercês de Jesus, Victória Pereira da Cruz. 

Número de vagas: 03 (três)  

Período de inscrição: de 26/07/2019 até 10/08/2019 às 18h 

Inscrição: através do preenchimento da ficha de inscrição online; anexação da carta de intenção e histórico escolar atualizado ao                   

mesmo formulário. A inscrição será confirmada em até 24h. O preenchimento incompleto da ficha de inscrição resulta em                  

indeferimento da mesma. 

Requisitos para participação no projeto: a) estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA no semestre 

vigente; b) ter disponibilidade para participar do grupo durante o período de 12 meses; c) estar disponível às terças-feiras das 17h 

às 19h; d) ter disponibilidade de 6 horas semanais e ter interesse nos estudos de relações étnico-raciais. 

Documentos necessários: ficha de inscrição 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLZ-KJ2INjcpZZGqul_Uxw2szNKululc1LJxN1ECRsIg5lJg/viewform), carta de 

intenção (máximo 3 laudas) e histórico acadêmico atualizado. 

Seleção: a seleção será realizada em três etapas:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLZ-KJ2INjcpZZGqul_Uxw2szNKululc1LJxN1ECRsIg5lJg/viewform
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Carta de intenção (pontuação: 8,0 pontos): deverá constar a trajetória acadêmica do estudante, a motivação pela escolha do                  

curso de graduação, o interesse pelo GETISPN, o que já estudou sobre saúde da população negra, além dos desafios e                    

potencialidades em ser estudante da área de saúde na UFBA; 

Histórico escolar atualizado (pontuação: 2,0): o histórico acadêmico será utilizado como critério de desempate caso seja                

necessário. 

Formação classificatória (pontuação: 10,0 pontos): esta etapa consistirá em uma manhã de formação em que serão trabalhados                 

de forma teórica e vivencial alguns dos temas discutidos no GETISPN. A participação da formação é imprescindível, a não                   

participação caracteriza eliminação do processo seletivo.  

Data e horário da formação: 19/08/2019, 8h às 12h30m. 

Local da formação: Universidade Federal da Bahia - Instituto Multidisciplinar em Saúde, Pavilhão de Aulas, sala 107. 

Resultado da seleção: será divulgado no dia 20/08/2019 no site do IMS e através do envio de e-mail ( neisp.ufbaims@gmail.com 

) para os candidatos. 
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