EDITAL PROPESQ/UNICNEC – N° 02/2018

O Reitor do Centro Universitário Cenecista, UNICNEC, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, veicula entre a comunidade acadêmica, por
meio do presente Edital, as informações sobre o processo seletivo de alunos
regularmente matriculados nos cursos de graduação da UNICNEC, para
atuarem como Estudantes Voluntários de Iniciação Científica no projeto
selecionado pelo Edital PROPESQ/UNICNEC 02/2018.
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FINALIDADES

Em consonância com as políticas de pesquisa estabelecidas no PPI do Centro
Universitário Cenecista, o presente Edital tem por objetivo fomentar o
desenvolvimento da pesquisa científica institucional, a partir das diretrizes a
seguir especificadas:

a. desenvolver a iniciação científica como modalidade de pesquisa, e como
princípio educativo;
b. incentivar a construção do conhecimento científico e a execução de
projetos de pesquisa, buscando familiarizar os discentes com os
fundamentos da investigação científica;
c. instigar o desenvolvimento de posturas críticas e reflexivas;
d. fortalecer a integração entre a extensão, pesquisa e ensino de
graduação e pós-graduação;
e. estimular a formação e a consolidação dos grupos de pesquisa
institucionais, solidificando um processo sistêmico de qualificação de
pesquisadores e docentes;

f. fomentar as iniciativas ligadas a projetos de pesquisa no âmbito das
singularidades de cada Curso ofertado pela Instituição, em conformidade
com as Linhas de Pesquisa da UNICNEC;
g. estimular a produção científica dos alunos dos diferentes Cursos de
Graduação, em coautoria com os professores, conformando uma nova
postura da IES como partícipe de projetos de impacto regional, nacional
e internacional.
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OBJETO

Disponibilizar o preenchimento de 10 (dez) vagas para acadêmicos voluntários,
sendo 06 (seis) vagas titulares e outras 10 (dez) vagas para suplentes
destinadas aos discentes regularmente matriculados no semestre em fluxo,
distribuídas no âmbito dos projetos de pesquisa selecionados pelo presente
Edital PROPESQ/UNICNEC 02/2018, conforme o Quadro 1:
TÍTULO DO PROJETO

NOME DO PESQUISADOR

Dispersões e Regularidades
Discursivas nas Cantorias de
Terno de Reis

Profª. Drª. Cristina Maria de
Oliveira

O perfil epidemiológico da
síndrome metabólica no litoral
norte do Rio Grande do Sul

Prof. Dr.
Netto

Gabriel

Corteze

02

02

Os imigrantes sob o olhar dos
Direitos Humanos: Imigração e os
Direitos Humanos na Região
Litorânea Nordeste do RS
Relações sociais e comparações
entre crianças, adolescentes,
adultos-jovens e idosos: equilíbrio
postural, potência muscular,
desempenho neuromuscular e
relações socioculturais em
indivíduos sedentários e ativos
Tradução, adaptação transcultural
e validação de conteúdo da versão
em português da The Dusseldorf
Illustrated Schema Questionnaire
for Children (DISC) para
população brasileira

Prof. Dr.
Bootz

Everton

Ricardo

02

02

Prof. Dr.
Cunha

Fábio

Silva

02

02

Prof. Dr. José Carlos Leite
Carvalho

02

02

da

VAGAS
TITULARES
02

VAGAS
SUPLENTES
02

Prof. Me. Leandro Alencastro
Santos

Quadro 1: Projetos, Professor responsável e número de vagas
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CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO

Para participar do processo seletivo deste Edital, o discente candidato deverá
atender os seguintes critérios:
a. estar regularmente matriculado no semestre 2018-01;
b. ter disponibilidade para dedicar-se, no mínimo, 04 (quatro) horas
semanais para execução das atividades de pesquisa definidas pelo
projeto de adesão;
c. ter cadastrado e atualizado currículo na Plataforma Lattes do CNPq.

3.1

Não poderão concorrer alunos com previsão de conclusão do curso nos
semestres 2018-01 e 2018-02.

4

INSCRIÇÃO

Os alunos que desejarem participar do processo de seleção de Estudantes
Voluntários de Iniciação Científica deverão preencher o formulário específico
disponibilizado no link de pesquisa, do site institucional, e protocolá-lo junto ao
NEPE entre os dias 14/05/2018 a 24/05/2018
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

O processo seletivo ficará a cargo do professor pesquisador responsável pelo
projeto selecionado no Edital PROPESQ UNICNEC 02/2018 e incluirá duas
etapas:

 Etapa 01: Análise Documental – Eliminatória

Nesta etapa, serão selecionados os 04 (quatro) discentes com maior
pontuação obtida a partir da análise do documento Histórico Acadêmico. A
pontuação será atribuída por meio da média aritmética das notas semestrais de
todas as disciplinas cursadas pelos discentes candidatos, no respectivo curso
de graduação.
 Etapa 02: Prova Escrita e Entrevista – Classificatória

Os candidatos selecionados na etapa 01 participarão de entrevista com o
professor pesquisador responsável pelo projeto, com avaliação a partir de
critérios estabelecidos.

Além da entrevista, será proposta para os acadêmicos selecionados na etapa
01

uma

prova

escrita,

com

temática

definida pelo(a)s professor(a)s

pesquisadore(a)s.

Para obtenção da pontuação final dos candidatos, serão considerados os
pesos constantes no Quadro 2:

Histórico Acadêmico

50%

Entrevista

25%

Prova escrita

25%
Quadro 2: Percentual de avaliação

Havendo empate na pontuação final, serão utilizados os critérios de
desempate, na ordem a seguir:

1. maior nota registrada no Histórico Acadêmico;
2. maior nota na entrevista
3. maior nota na prova escrita
4. sorteio

Os dois primeiros candidatos que obtiverem as maiores notas serão
selecionados como voluntários titulares do projeto. Os outros dois candidatos
serão considerados como voluntários suplentes.
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OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS DOS ESTUDANTES VOLUNTÁRIOS
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
a. desenvolver as atividades relacionadas às diferentes etapas do projeto
de pesquisa ao qual estiver vinculado;
b. dedicar, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais para atividades
relacionadas ao projeto de pesquisa;
c. entregar, no prazo estipulado, os relatórios parciais e finais das
atividades desenvolvidas no projeto;
d. manter atualizado o seu currículo na plataforma Lattes do CNPq;
e. apresentar os resultados da pesquisa, sob a forma de publicações,
exposições orais, painéis, pôsteres, juntamente com o professor
pesquisador responsável pelo projeto de pesquisa, nos eventos
científicos organizados pela UNICNEC;
f. Fazer referência à sua condição de Estudante Voluntário de Iniciação
Científica

PROPESQ/UNICNEC,

nas

apresentados em eventos científicos.

publicações

e/ou

trabalhos
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CRONOGRAMA

Os prazos que os candidatos deverão observar e cumprir são os seguintes:

DATA
11/05/2018
14/05/2018 a 24/05/2018

28/05/2018 a 01/06/2018
04/06/2018
05/06/2018 a 08/06/2018
11/06/2018

ATIVIDADE
Lançamento do Edital.
Período para inscrição dos acadêmicos: preenchimento do
formulário disponível no site e entrega do documento no
setor NEPE.
Atividades de seleção dos discentes candidatos a cargo dos
professores responsáveis pelos projetos de pesquisa.
Divulgação dos resultados obtidos no processo seletivo.
Assinatura do Termo de Compromisso.
Início das atividades de pesquisa.
Quadro 04: Prazos

Osório, 11 de Maio de 2018.

Prof. Dr. Deivis Cassiano Philereno
Coordenador Geral do NEPE

