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EDITAL DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAR DO 

GRUPO DE ESTUDOS EM UROGINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA (GEPUGO) 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O Grupo de Estudos em Uroginecologia e Obstetrícia (GEPUGO), fundado no ano de 2019, no 
Instituto Esperança de Ensino Superior (IESPES), visa discutir e aprofundar o conhecimento 
sobre questões relacionadas as disfunções dos aparelhos genitourinário masculino e feminino, 
bem como o período gravídico da mulher. Constituiu-se com pretensões de reunir professores, 
pesquisadores, alunos e profissionais convidados para pesquisa e debate sobre a temática, 
estimulando a troca de informações e a execução de projetos conjuntos. Para tanto, promove 
reuniões periódicas de estudo e debates, assim como realiza ações, seminários e eventos 
abertos à comunidade acadêmica e à sociedade. O GEPUGO estimula os vínculos entre 
docentes e discentes, contribuindo para a especialização do conhecimento na área e para o 
processo de formação acadêmica mais ampla dos alunos. Juntamente com os debates 
orientados, as atividades do grupo serão direcionados para a produção acadêmica.   

Coordenadora: Profa. Daniely Leal  

2. QUEM PODE PARTICIPAR 

Alunos da graduação do curso de fisioterapia das instituições de ensino superior que já tenham 
cursado a disciplina de Saúde da Mulher e Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia e 
estejam interessados no estudo destes temas. 

3. PERÍODO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas no período de 16 de abril de 2019 a 22 de abril de 2019, das 8h 
às 20h, na Secretaria de Cursos do IESPES. Todos documentos entregues deverão ser colocados 
em pasta disponível para este fim, adicionados da taxa de R$5 reais para custos com o 
processo. 

4. PROCESSO SELETIVO E NÚMERO DE VAGAS 

O grupo de estudos contará com 5 (cinco) vagas para alunos de graduação a serem 
preenchidas por meio de processo seletivo. Para se inscrever, os interessados devem entregar 
os documentos abaixo relacionados na Secretaria de Cursos do IESPES, conforme explicitado 
no item 3 deste edital. 

a) Informações pessoais (nome, CPF, e-mail e telefone); 

b) Cópia do histórico escolar; 

c) Carta de Apresentação (máximo de 250 palavras) justificando o interesse no ingresso do 
GEPUGO e os conhecimentos que possui na área; 

Os documentos serão de caráter classificatório. 

A segunda fase do processo seletivo será composta por uma prova de caráter eliminatório e 
classificatório. A prova será composta por 10 questões, sendo 9 objetivas e 1 subjetiva. Os 
assuntos contemplados serão na temática de Anatomia Pélvica, Fisiologia da Micção, 
Incontinência Urinária, Prolapsos de Órgãos Pélvicos, Alterações Gestacionais,  

A prova será aplicada no dia 24 de abril as 17:30h no prédio do IESPES. 

O resultado final da seleção será enviado por e-mail até o dia 29 de abril de 2019. 
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5. CRONOGRAMA 

5.1. Serão realizados encontros a cada 15 dias, nos quais deverão estar presentes todos os 
membros do grupo, a fim de expor os resultados parciais de cada pesquisa, assim como 
discutir com maior profundidade um dos subtemas desenvolvidos no grupo. 

Os encontros se darão às terças-feiras, no prédio II do IESPES, no laboratório de Fisioterapia 
em Uroginecologia e Obstetrícia, no horário de 11:30h às 13h. 

5.2. Serão realizados, ademais, encontros semanais entre cada equipe, com data e horário a 
serem definidos pelos integrantes. 

6. METODOLOGIA DE TRABALHO 

6.1. O primeiro encontro do grupo será apresentação inicial, discussão da metodologia de 
trabalho e expectativas com relação às atividades do grupo de estudos.  

6.2. No total, serão 7 (sete) encontros gerais com participação obrigatória, e reuniões 
semanais de cada equipe, das quais, para fins de certificado e permanência no grupo, se exige 
participação em 75%. 

6.3. Todos deverão participar da discussão apresentando críticas e sugestões, assim como 
considerações sobre o tema e a leitura proposta. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Serão admitidos participantes ouvintes na modalidade membro TCC neste grupo. Terão direito 
a certificado de 80 horas de atividades aqueles que cumprirem as exigências de participação 
mínima. 

Além das atividades de estudo, serão realizadas, eventualmente, atividades de pesquisa de 
modo a complementar o conhecimento adquirido. 

A participação é voluntária, portanto, não há bolsas de estudos e pesquisa disponíveis para as 
atividades vinculadas ao grupo. 

Dúvidas e demais questões pertinentes não contempladas neste edital serão resolvidas pela 
coordenação do Grupo de Estudos em Segurança e Defesa. 

 

 

 
 

Santarém, 15 de abril de 2019. 
 

Comissão Organizadora 
 
 


