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EDITAL 01/2018 DE SELEÇÃO PARA A LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA 

EM SAÚDE DA MULHER - LAFISM DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 
 
 

 

A LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA EM 

SAÚDE DA MULHER - LAFISM em parceria 

com a Coordenação do Curso de Fisioterapia 

da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 

UFPI, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o art. 3º, 23º, 121º, 122º E 

123º do Regimento Geral da UFPI, pelo 

presente edital, torna pública a realização da 

Seleção de OITO VAGAS para discentes, 

objetivando realizar pesquisas, intervenções 

sociais e vivências, nas seguintes normas 

estabelecidas: 

 

 

 

1. DA FINALIDADE 

 

A LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA MULHER – 

LAFISM é voltada para o desenvolvimento de pesquisas, medidas de intervenção 

social e vivencias nas temáticas: saúde mulher, uroginecologia e coloproctologia, 

ginecologia, obstetríca, disfunções sexuais femininas e mastologia, visando um 

raciocínio lógico com pensamento crítico-reflexivo e científico, além de estimular o 

aluno à produção científica de qualidade. 

 

2. OBJETIVOS 

 

A LAFISM objetiva complementar a formação acadêmica dos alunos do 

Curso bacharelado em Fisioterapia na área da Saúde da Mulher, por meio de 

atividades que atendam os princípios universitários de ensino, pesquisa e extensão, 

além de promover ações que disseminem a promoção de saúde para a comunidade 

e público alvo. 
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    3. DAS VAGAS 

 

A LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA MULHER – 

LAFISM abre oito (8) vagas para membros efetivos, que estejam regularmente 

matriculados nos períodos entre 2º e 8º (no semestre 2018.2), no Curso de 

Fisioterapia da Universidade Federal do Piauí – Campus Ministro Reis Velloso – 

Parnaíba, oportunizando a consolidação da formação acadêmica, o 

desenvolvimento pessoal e profissional do aluno. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições serão realizadas no período de 06/06/2018 (quarta-feira) a 

14/06/2018 (quinta-feira) até às 23:59h.  

Para efetuação da inscrição, os candidatos deverão enviar a documentação 

exigida neste edital, unicamente para o e-mail lafismufpi@gmail.com. 

No dia 15/06, sairá o resultado do deferimento das inscrições, o qual será 

anexado do mural da Coordenação do Curso Bacharelado em Fisioterapia e no 

perfil do Instagram da Liga: @lafismufpi_fisio. 

 

5. DA PROVA 

 

A prova será realizada no dia 18/06/2018 (segunda-feira), às 18:30h (sala a 

confirmar), com duração de DUAS HORAS. Os assuntos abordados estão 

devidamente detalhados na bibliografia do presente edital e serão disponibilizados 

para impressão na Hipercópias, através da pasta intitulada “SELEÇÃO LAFISM”. 

 

6. DAS ENTREVISTAS 

 

Serão realizadas no dia 21/06/2018 (quinta-feira) em horários pré 

agendados, que serão divulgados juntamente com o resultado da prova teórica. O 

candidato selecionado que não puder comparecer no horário determinado, deverá 

contatar a diretoria através do e-mail lafismufpi@gmail.com, antecipadamente para 

reagendar. 

 

 

    7. DA REMUNERAÇÃO 

 

A LIGA ACADÊMICA DE FISIOTERAPIA EM SAÚDE DA MULHER - 

LAFISM é caracterizado como sem vínculo empregatício, bem como, sem 

remuneração, isto é, de natureza voluntária. Caso o grupo seja contemplado por 

mailto:lafismufpi@gmail.com
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algum fomento à pesquisa que disponibilizará bolsa, a mesma será 

distribuída de acordo com diretrizes estabelecidas pelo estatuto da LAFISM. 

   

  8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

 

Para os novos membros da liga, será requerida a seguinte documentação no 

ato da inscrição, para posteriormente ser enviada a PREX, a fim de que os 

participantes possam receber certificados referentes às horas de atividades 

realizadas: 

 

I. Fotocópia do documento de identidade (RG) e CPF ou qualquer outro 

documento que contenha foto e seja caracterizado como documento pessoal 

conforme as normas brasileiras. 

 

II. Carta de Intenção de Participação. 

 

III. Atestado de Matricula. 

 

OBS: Os documentos deverão ser enviados em formato PDF com o assunto de e-mail 

“INSCRIÇÃO Seleção LAFISM”.  

 

9. DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTUDANTE SELECIONADO E 

COORDENADOR 

 

I. Zelar pela qualidade acadêmica da LAFISM; 

 

II. Participar durante a sua permanência na LAFISM de todas as atividades 

programadas; 

 

III. Manter bom rendimento no curso de graduação em Fisioterapia; 

 

IV. Publicar ou apresentar, em eventos de natureza científica, pelo menos um  

trabalho  acadêmico  por  ano,  individualmente,  ou  em  grupo, fazendo referência 

a sua condição de integrante da LAFISM, nesses trabalhos.  

 

V. Cumprir com as exigências estabelecidas na LAFISM, de no mínimo 08 (oito) 

horas semanais.  

 

VI. Apresentar horários livres aos sábados, domingos, feriados e/ou segundas e 

sextas (manhã, tarde ou noite), quartas e quintas (tarde ou noite).  
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VII. Elaborar relatórios semestrais e anuais de todas as atividades 

desenvolvidas e sobre o andamento do projeto. 

 

      10. DA CARGA HORÁRIA 

 

Os candidatos aprovados deverão cumprir uma carga horária semanal de 

oito (08) horas a ser distribuída conforme reunião de colegiado da liga. 

 

      11. DO PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

O início das atividades relacionadas ao grupo no qual o candidato foi 

aprovado, dar-se-á a partir do semestre 2018.2, com término previsto para um ano 

após o início de suas atividades, podendo o candidato renovar por tempo 

indeterminado. 

 

12.  DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 
Estar enquadrado no perfil descrito: 

 

1ª etapa: Será realizada através de homologação da Inscrição contendo a carta de 

Intenção no ato da inscrição e documentação completa. Isso implica dizer que se 

houver ausência de qualquer documento, a inscrição será indeferida;  

 

2ª etapa: Será realizada uma prova teórica, acerca dos seguintes assuntos: 

Anatomia Feminina, Fisiologia da Micção, Fisioterapia nas Disfunções Miccionais, 

Disfunções Sexuais, pós-operatório de câncer de mama, gravidez, parto e pós-

parto), conforme o conteúdo das referências bibliográficas que constam neste 

edital, onde o candidato deverá obter a nota mínima de 7,0 (pontos); 

 

3ª etapa: Será realizada uma entrevista (caráter eliminatório), no qual serão 

avaliados os critérios: conhecimento do projeto, disponibilidade de horários, 

capacidade de trabalho em equipe, habilidades de comunicação e interesse no 

desenvolvimento de pesquisas e na área do projeto. O candidato deverá obter a 

nota mínima de 7,0 (pontos). 

 

Será verificada a média entre as notas da primeira etapa, e as 08 (oito) 

maiores notas entrarão como ligantes.  

 

      13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

 

Como critérios de desempate, será escolhido o acadêmico que obteve a 

melhor média na primeira etapa. Caso haja novamente empate, o estudante que 
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possuir a maior média na segunda etapa. Se o empate persistir, os 

alunos terão direito a participar do grupo. 

 

      14. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O resultado final será divulgado no dia 23/06/2018 e estará disponível no 

mural da Coordenação do Curso Bacharelado em Fisioterapia, no site da UFPI e 

no Instagram @lafismufpi_fisio. 

 

      

     15. DO CANCELAMENTO, SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DO ALUNO 

 

O aluno poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição em qualquer fase 

do processo seletivo, bem como, o não cumprimento de qualquer etapa deste edital 

poderá sofrer suspensão. 

 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

I. O ato de inscrição importará no conhecimento e aceitação dos critérios e das 

regras estabelecidas neste Edital. 

 

II. Os critérios de classificação serão adotados a partir do somatório de todas 

as etapas do processo seletivo, disponibilizados na ordem decrescente (maior para 

menor nota). 

 

III. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Comissão 

Julgadora, composta pelo coordenador do Grupo, podendo ser convidados 

docentes externos a LAFISM. 

 

 

Parnaíba – PI, 06 de junho de 2018. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

 

Coordenadora docente da Liga Acadêmica de  

Fisioterapia em Saúde da Mulher – LAFISM 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divulgação do Edital 06/06/2018 

Inscrições 
06/06/2018 a 

14/06/2018 

Homologação das Inscrições 15/06/2018 

Prova 18/06/2018 

Lista de Aprovados para a Entrevista 20/06/2018 

Entrevista 21/06/2018 

Resultado Final 23/06/2018 
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ANEXO II – BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 
 
ARTIGOS 
 
BURTI, Juliana Schulze et al. Assistência ao puerpério imediato: o papel da 
fisioterapia. Revista da Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, v. 18, n. 4, p. 
193-198, 2017. 
 
NORONHA, Daline Emanuella Freire dos Santos. Benefícios da Fisioterapia na 
gestação: Uma revisão integrativa. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em 
Fisioterapia) – Universidade Estadual da Paraíba, 2016. 
 
ARAÚJO, Maita Poli et al. Avaliação do assoalho pélvico de atletas: existe relação 
com a incontinência urinária? Rev Bras Med Esporte – Vol. 21, No 6 – Nov/Dez, 
2015.  
 
BERTOLDI, Josiane Teresinha; GHISLERI, Aline Queluz; PICCININI, Bruna Maria. 
Fisioterapia na incontinência urinária de esforço: revisão de literatura. Cinergis 
2014;15(4):224-229.  
 
CERDEIRA, Denilson de Queiroz et al. Atuação fisioterapêutica em pacientes pós-
cirurgia do câncer de mama: uma revisão bibliográfica.  Revista Expressão 
Católica, 2014 jan./jun.; 3(1): 23-35. 
 
COSTA, Adriana Mary Nunes et al. Mulheres e a mastectomia: revisão literária. 

Rev. de Atenção à Saúde, v. 13, n
o 
44, abr./jun. 2015, p. 58-63. 

 

Mendonça CR, Silva TM, Arrudai JT, Zapata MTAG, Amaral WN. Função sexual 
feminina: aspectos normais e patológicos, prevalência no Brasil, diagnóstico e 
tratamento. FEMINA, Julho/Agosto 2012: vol 40, nº 4. 
 
GARCIA, Lillian Bolanheis et al. Constipação intestinal: aspectos epidemiológicos 
e clínicos. Revista Saúde e Pesquisa, v. 9, n. 1, p. 153-162, jan./abr. 2016. 
 
 
 
LIVRO DIGITAL (Encontra-se na Hipercópia) 
 
Nardozza Junior, Archimedes; Zerati Filho, Miguel; Reis, Rodolfo Borges. Urologia 
fundamental. São Paulo: Planmark, 2010. 

 CAP. 2 – Anatomia e fisiologia da micção; 

 CAP. 3 – Semiologia Urológica; 

 CAP. 27 – Bexiga Neurogênica. 
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LIVRO (Encontra-se na biblioteca) 
 
Baracho, Elza. Fisioterapia aplicada à saúde da mulher. 5.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2012. 
 

 Anatomia Feminina; 

 Disfunções do assoalho pélvico (CAP. 28 – Avaliação Funcional do assoalho 
pélvico, CAP. 29 – Biofeedback perineal, CAP. 30 – Hipertonia/Hiperatividade 
dos músculos do assoalho pélvico e disfunções do assoalho pélvico/ 
Abordagem Fisioterapêutica).  

 

 

 


