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SELEÇÃO SIMPLIFICADA  
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – VOLUNTÁRIOS/AS 

 
Projeto: Pandemia de COVID e práticas reprodutivas de mulheres no Brasil 

 
 
A coordenação da Pesquisa “Pandemia de COVID e práticas reprodutivas de mulheres 
no Brasil” comunica aos interessados/as a abertura do processo seletivo simplificado 
para preenchimento de quatro vagas para iniciação científica, na modalidade 
voluntários, pelo período de 12 meses. 
 
São elegíveis, estudantes de graduação dos seguintes cursos: 
 
- Bacharelado interdisciplinar em Saúde; 
- Bacharelado interdisciplinar em Humanidades; 
- Ciências Sociais; 
- Comunicação Social; 
- Enfermagem; 
- Estatística; 
- Medicina; 
- Psicologia; 
- Saúde Coletiva; 
- Serviço Social. 
 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS  
 
O Projeto “Pandemia de COVID e práticas reprodutivas de mulheres no Brasil” integra a 
pesquisa “Covid-19, risco, impacto e resposta de gênero” e é coordenado pelas Dra. 
Denise Nacif Pimenta, do Instituto René Rachou (IRR/Fiocruz), Dra. Claudia Bonan 
Jannotti, do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 
Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) e Dra. Ana Paula dos Reis, do Instituto de Saúde 
Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC/UFBA). A pesquisa é constituída por 
etapas quantitativa e qualitativa e objetiva compreender como a pandemia de Covid-19 
afetou os cuidados de saúde das mulheres e o acesso aos serviços de saúde sexual e 
reprodutiva.  
 
O projeto integra as investigações do grupo de pesquisa REPGEN (registrado no CNPq), 
formado por pesquisadoras e docentes da FIOCRUZ, UFBA e UFRJ. 
 
 
 
2. MODALIDADE DO VOLUNTARIADO  
 
Estudantes voluntários/as serão inseridos/as em diferentes etapas da pesquisa, como 
coleta de dados, análise e publicação de resultados. Receberão treinamento contínuo em 
metodologias de pesquisa em direitos reprodutivos e saúde reprodutiva e sexual, análise 
de dados, escrita acadêmica, além de capacitação sobre estratégias de busca, 
organização e revisão bibliográfica. 
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A atividade na pesquisa será certificada pelo Grupo de Pesquisa RepGen e poderá, 
conforme regulamento da UFBA, ser integralizada sob a rubrica “atividades 
complementares”. 
 
Desenvolverão suas atividades sob a coordenação das professoras Ana Paula dos Reis 
(ISC/UFBA) e Cecilia McCallum (PPGA/UFBA; ISC/UFBA). 
 
2.1 Requisitos  
 

• Estar regularmente matriculado/a na UFBA a partir do terceiro semestre;  

• Ter coeficiente de rendimento (CR) ≥ 6,0; 
 
Observações: 
Estimula-se, enfaticamente, a inscrição de estudantes ingressos/as pelo sistema de 
cotas; 
 
 
2.2 Deveres do/a voluntário/a 

 

• Dedicar-se 12 horas semanais ao projeto; 

• Apresentar relatórios sistemáticos sobre as atividades desenvolvidas. 

• Recomenda-se aos estudantes a matrícula em disciplinas sugeridas pelas 
coordenadoras, a exemplo do componente Gênero, Raça e Sexualidade de Saúde 
(ISC B63), dentre outras. 
 
 

3. VAGAS DE GRADUAÇÃO  
 
3.1 Total de vagas ofertadas e período 
 
04 (quatro) vagas, a partir de outubro de 2021, com a duração de 12 meses. 
 
3.2 Possibilidade de bolsas 
 
A coordenação está buscando financiamento para o projeto e se compromete, caso 
passe a contar com apoio por meio da modalidade de bolsas de IC (Iniciação Científica), 
concedê-las prioritariamente aos estudantes voluntários/as. 
 
Caso seja aprovado/a, os/as selecionados/as deverão assinar um termo no qual se 
comprometem a desenvolver as atividades pertinentes à participação na pesquisa. 
 
 
4. INSCRIÇÃO  
 
4.1 Documentos necessários 
 
Para inscrever-se, o(a) candidato(a) deverá preencher o formulário de inscrição 
disponível no link https://docs.google.com/forms/d/1-
voNaXLYpWjMKlYUqxstjJx1fVsEwS4tip87cxK85L4/edit e enviar para o e-mail 
repgenpesquisa@gmail.com os seguintes documentos digitalizados:  
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• Comprovante de matrícula da UFBA, atualizado, em um dos cursos de graduação 
acima mencionados; 

• Currículo Lattes atualizado;  

• Cópia de histórico escolar atualizado;  

• Cópia do CPF e da cédula de identidade.;  
 
4.2 Local e período  
 
As inscrições serão realizadas no período 21 a 28 de setembro de 2021, exclusivamente 
por e-mail, com o título “Seleção Voluntariado de Iniciação Científica – 
GRADUAÇÃO”. Todos os documentos deverão estar em um único arquivo em formato 
digital (extensão PDF) e encaminhados para o endereço eletrônico 
repgenpesquisa@gmail.com 
 
OBS.: Como não há protocolos de recebimento, é imprescindível que o/a candidato/a 
tenha a confirmação de recebimento do e-mail referente a sua candidatura. A 
coordenação confirmará, também por email, o recebimento da inscrição 
 
5. SELEÇÃO DO CANDIDATO  
 
A seleção dos/as candidatos/as será realizada pelas coordenadoras e pesquisadoras do 
Projeto durante duas fases: a) Primeira etapa: análise do currículo, histórico escolar e da 
carta de interesse; b) Entrevista. 
 
Os/as selecionados/as na primeira fase serão comunicados por meio de e-mail e/ou 
telefone e informados/as sobre o dia e horário da entrevista, realizada por meio de 
plataforma virtual. 
 
 
 
Salvador, 20 de setembro de 2021 
 

 
Professora Ana Paula dos Reis (ISC/UFBA) 

      

Professora Cecilia McCallum (PPGA/UFBA; ISC/UFBA) 

 
 

 

 


