
Edital de Seleção da Liga de Saúde Digital 2022

1. INSCRIÇÃO

1.1 Data da seleção:
25/04/ a 09/05/2022

1.2 Endereço da inscrição:
https://bit.ly/3vMixoB 

2. SOBRE A LIGA DE SAÚDE DIGITAL 

Considerando  Saúde  Digital  (SD)  como  uma  tecnociência  multi,  inter,  intra  e
transdisciplinar, integrando conhecimentos e expertises de várias origens do conhecimento,
foi criada há três anos a Liga de Saúde Digital (DigiLiga). Constitui Projeto de Extensão
destinado ao fomento da educação no uso das Tecnologias Digitais da Informação e das
Comunicações (TDICs) e suas aplicações na área da saúde. Seu foco é a educação em
Saúde Digital, com destaque nas subáreas dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), de
Telessaúde e Telemedicina, Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP), Registro Eletrônico de
Saúde (RES) e Sistemas de Apoio à Decisão (SAD),  Ética  e Legislação em SD, entre
outros.

A  DigiLiga  visa  proporcionar  aperfeiçoamento  nesses  temas  e  na  melhoria  dos
diversos letramentos e competências (sobretudo as digitais,  informacionais,  midiáticas e
visuais) necessárias à formação dos futuros profissionais da área. A DigiLiga encontra-se
cadastrada na PREX desde 2019, tendo surgido a partir da iniciativa de um grupo de alunos
dos  cursos  de  Medicina,  Odontologia,  Enfermagem  e  Biblioteconomia  da  UFC,  sob  a
orientação  do  Professor  Luiz  Roberto  de  Oliveira.  Inúmeras  atividades  já  foram
desenvolvidas tanto no âmbito interno quanto externo da instituição, pelos próprios ligantes,
buscando  estimular  sua  autonomia,  com  visão  em  princípios  de  empreendedorismo  e
inovação, contando sempre com o apoio da equipe do Núcleo de Tecnologias e Educação a
Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da UFC (NUTEDS/FAMED/UFC). 

Com ações abrangentes, mas convergentes, busca aprimorar a formação tecnológica
e  a  educação  digital  dos  futuros  profissionais  nas  diversas  áreas  do  setor  de  saúde,
incluindo o uso de recursos da EaD online, desenvolvendo espírito crítico e senso ético
relacionado às práticas da SD. Referido projeto teve início pelo curso de medicina da UFC,
onde já existe um Núcleo de Telessaúde e Telemedicina ativo há mais de uma década,
desenvolvendo também ações de Educação a Distância (EaD) online direcionadas para a
área da saúde. 
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As  atividades  desenvolvidas  pela  DigiLiga  constituem  oportunidade  de  prover
informações  sobre  cuidados  de  saúde  frente  a  impedimentos  de  tempo  e  barreiras
geográficas, permitindo o aprendizado prático do trabalho em equipe, uso de redes e mídias

sociais na melhoria do compartilhamento de informações relevantes à saúde individual e
coletiva, induzindo, dessa forma, já no curso da graduação, o hábito do fazer pela ótica da
complementaridade,  do  compartilhamento  e  da  dialogicidade.  Há,  ainda,  o  incentivo  às
possibilidades  de  despertar  vocações  para  atuar  profissionalmente  em  setores  mais
diretamente ligados às tecnologias digitais aplicadas à saúde, no contexto de trabalho dos
profissionais híbridos, categoria cada vez mais requisitada no mercado.

2.1 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E EM DESENVOLVIMENTO

 Exemplo  de  atividades  internas  são  as  capacitações  promovidas  pelos  próprios
membros  da  DigiLiga,  as  quais  contribuem  para  o  aprendizado  de  vários  temas  que
extrapolam  os  muros  da  universidade,  mas  considerados  competências  essenciais  no
enfrentamento dos desafios da sociedade contemporânea, em permanente mudança. Isso
se torna relevante considerando que, infelizmente, muitos alunos concluem seus estudos de
graduação sem nunca terem sido expostos a conhecimentos hoje essenciais no cenário da
cibercultura.  As  ações  da  DigiLiga,  dessa  forma,  promovendo  discussões  críticas  e
aprendizado coletivo e em rede, contribuem preparando o futuro profissional para enfrentar
os desafios e as lacunas da aprendizagem durante a vida - e por toda a vida. 

Outro  exemplo  de  atividade  desenvolvida  pela  Digiliga,  e  também  direcionada  ao
público externo, foi a realização da 1ª e 2ª Jornadas Acadêmicas de Educação em Saúde
Digital (JAESD), eventos de grande sucesso já na sua primeira edição ao receber inúmeros
trabalhos acadêmicos de todo o Brasil e promover debates muito ricos sobre o tema central
da  liga,  além  de  outros  assuntos  correlatos,  revestindo-se  de  pioneirismo  no  contexto
acadêmico da Universidade Federal do Ceará (UFC) e, quiçá, também em termos locais e
regionais. 

Uma  atividade  futura  já  em  planejamento,  a  ser  disponibilizada  brevemente,  é  a
criação de um podcast da DigiLiga, o qual abordará de forma bastante didática e crítica
tópicos  não  só  relacionados  à  SD,  mas  também  outros  temas  relevantes  para  a  vida
acadêmica e para a carreira profissional futura. Ressalte-se que a Digiliga já possui um
canal midiático de divulgação de assuntos relacionados à SD, no Instagram. Esses meios
de comunicação serão integrados, ajudando a impulsionar e disseminar coletivamente o
conteúdo produzido.

3. REQUISITOS 

Ser aluno de qualquer curso de graduação, tanto da UFC quanto de outras Instituições
de Ensino Superior no estado do Ceará, ou aluno de Pós-Graduação, ou profissional de
saúde ou de qualquer outra área, ou ainda docente ou pesquisador da área da saúde ou de
área relacionada ou de outras áreas consideradas correlatas à Saúde Digital, consoante à
sua condição de tecnociência multi, inter, intra e transdisciplinar. 
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Para  os  interessados  de  outros  estados,  a  seleção  é  válida  na  condição  de
correspondentes. São considerados correspondentes juniores os estudantes da graduação
em qualquer curso, e correspondentes seniores os profissionais de saúde ou de qualquer
outra área (graduados), ou ainda docente/pesquisador da área de saúde ou de outras áreas
correlatas à Saúde Digital. 

4. SELEÇÃO 

A  inscrição  será  feita  por  meio  do  formulário  no  link:
https://forms.gle/bDSsuERm2sKMj2ii9), disponível do dia 25 de abril a 09 de maio de  2022.
Os inscritos receberão via e-mail  o dia,  o horário e o link de acesso das entrevistas. A
seleção ocorrerá em seguida, constando também de entrevista online no Google Meet com
os atuais integrantes da DigiLiga e seus colaboradores, em horário a definir  segundo a
preferência do candidato.  Ao preencher o formulário online de inscrição, a hora exata será
informada previamente por e-mail e pelo número de celular cadastrado, juntamente com o
link  de  acesso  à  sala  virtual.  Será  enviado  minutos  antes  do  início  da  entrevista,  por
WhatsApp, código de confirmação a ser declarado pelo(a) candidato. 

5. CATEGORIAS e VAGAS 

A  DigiLiga  admite  duas  categorias  de  membros:  efetivos  (12  vagas)  e
correspondentes. (4 vagas). Entre os efetivos estão os alunos de graduação da UFC, e há
os  membros  bolsistas  e  os  voluntários.  São  considerados  membros  correspondentes
juniores os integrantes que oriundos de outras Instituições de Ensino Superior do estado do
Ceará  ou  de  algum  outro  estado  da  federação  estejam  matriculados  em  cursos  de
graduação na área da saúde ou de áreas correlatas devidamente reconhecidos/autorizados.
São  considerados  membros  correspondentes  seniores  os  profissionais
docentes/pesquisadores interessados em alguma área de aplicação das TDIC em saúde e
com disponibilidade de participar  de  serviços  e/ou  ações previstas  no  planejamento  da
DigiLiga,  desde  que  demonstrem  efetiva  disponibilidade  para  participação  e  sejam
aprovados no processo de seleção. 

6. ETAPAS DA SELEÇÃO

ETAPA 1
Analise do Histórico Alunos de Graduação e Pós Graduação
Analise do currículo LATTES Profissionais

ETAPA
Entrevistas Todos os candidatos

ETAPA 3
Analise  da  sugestão  de  atividade  a  ser
desenvolvida na liga, descrita no formulário de
inscrição

Todos os candidatos
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7. RESULTADOS

O resultado da seleção será divulgado no dia  24 de maio de 2022 por meio do
Instagram da DigiLiga, com os selecionados devidamente informados via e-mail. Todos os
selecionados estão convidados a participar da primeira reunião de planejamento em data a
ser divulgada posteriormente. Contamos com a sua inscrição e esperamos que você seja
aprovado e faça parte de nossa equipe!
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