FACULDADE DA REGIÃO SISALEIRA
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC)
Grupo de Pesquisa: Genética Aplicada a Saúde
Proponente: ProfaDra Ana Paula Conceição Silva

EDITAL DE GRUPO DE PESQUISA

1. DOS OBJETIVOS:
O	
   Programa	
   de	
   iniciação	
   científica	
   é	
   um	
   instrumento	
   que	
   permite	
   introduzir	
   os	
  
estudantes	
   dos	
   cursos	
   de	
   graduação	
   à	
   iniciação	
   científica,	
   configurando-‐se	
   como	
  
poderoso	
  fator	
  de	
  apoio	
  às	
  atividades	
  de	
  ensino.	
  	
  
O	
  programa	
  tem	
  como	
  objetivos:	
  	
  
I.

Iniciar	
  e	
  apoiar	
  o	
  estudante	
  na	
  prática	
  da	
  iniciação	
  cientifica;	
  

II.

Desenvolver	
  a	
  pensamento	
  cientifico,	
  crítico	
  e	
  investigativo;	
  

III.

Identificar	
  e	
  estimular	
  os	
  alunos	
  para	
  a	
  pratica	
  na	
  iniciação	
  científica.	
  

2. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Somente poderá concorrer para a participação no grupo de pesquisa e para as bolsas de
iniciação cientifica os estudantes da FARESI, regularmente matriculados, nas seguintes
condições:
I.

Esteja em dia com as mensalidades escolares;

II.

Estejam cursando entre o terceiro e o penúltimo período letivo;

III.

Ter cursado a disciplina de Genética Humana, obtendo aprovação.

IV.

Não possuir reprovação no histórico escolar.

V.

Ter disponibilidade para o desenvolvimento da pesquisa e para as reuniões

semanais, que serão realizadas nas quartas-feiras do semestre letivo de 2017.2, das 17h
às 18:30h.
3. DAS INSCRIÇÕES
A inscrição será realizada por meio de preenchimento de formulário eletrônico (em
anexo), enviado para oe-mailda professora proponente Drª Ana Paula Conceição Silva
(e-mail: anapaula.silva@faresi.edu.br). O período de inscrição será de 10 de agosto
2017 à16 de agosto de 2017, conforme calendário apresentado no item 9 desse edital.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo seletivo dos candidatos será realizado pela professora proponente do grupo
de pesquisa (Drª Ana Paula Conceição Silva), com análise do histórico escolar do aluno
e uma seleçãocom tema relacionado ao conteúdo da disciplina Genética Humana. A
seleção será no dia 23 de agosto, as 17h, na FARESI.
5. DAS VAGAS
Serão oferecidas 8 (oito) vagas para o grupo de pesquisa, distribuídas da seguinte
maneira:
I.

4 (quatro) vagas para bolsistas, sendo contemplados dois alunos do curso de

nutrição e dois de enfermagem.
II.

4 (quatro) vagas para participação voluntária.

6. DAS BOLSAS
A bolsa de pesquisa será no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com
pagamento no dia 20 de cada mês,com duração de quatro meses (setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2017) e possibilidade de renovação por igual período, para os
participantes que cumprirem devidamente suas atribuições.
Os bolsistas deverão ser substituídos nos seguintes casos:
I.

Cancelamento ou trancamento de matrícula;

II.

A pedido;

III.

Por solicitação do orientador, por não comprimento das atribuições do grupo de

pesquisa e/ou ausências nas reuniões.
7. DAS ATRIBUIÇÕES
Os participantes do Programa de Iniciação Científica tem como atribuições:
I.

Cumprir o programa do grupo de pesquisa

II.

Estar presente nas reuniões semanais (com assiduidade e pontualidade)

III.

Apresentar relatórios finais das atividades desenvolvidas;

IV.

Apresentar o trabalho em evento de Iniciação Científica promovido pela

FARESI;

Somente farão jus ao Certificado de realização de Iniciação Científica, para utilização
da carga horária como atividade complementar ou outros fins, os alunos que cumprirem
com suas obrigações perante o grupo de pesquisa.
De acordo com o regimento interno da instituição, a cara horária para Grupo de Estudos
e Iniciação Científica, incluindo pesquisas realizadas fora da instituição de ensino, são
de 10 horas cada. Portanto, o aluno poderá obter certificado de até 20 horas por
semestre e trabalho realizado.
8. DOS RESULTADOS
A divulgação dos alunos selecionados será publicada no dia 23 de agosto de 2017, no
mural da FARESI. Os alunos selecionados têm até o dia 28 de agosto para confirmar a
participação no grupo de estudo (por e-mail: anapaula.silva@faresi.edu.br).

9. DO CALENDÁRIO

ATIVIDADE
Inscrições no processo seletivo
Divulgação da lista dos inscritos
Seleção
Resultados
Confirmação de participação
Início do grupo

PRAZO
De 10 a 16 de agosto de 2017
18 de agosto de 2017
16 de agosto de 2017 ás 17h na FARESI
23 de agosto de 2017
Até 28 de agosto de 2017
30 de agosto de 2017

DrªAna Paula Conceição Silva
Coordenadora do Grupo de Pesquisa
David Martins Macedo
Diretor Executivo
Miclelle Carneiro
Coordenadora do Curso de Enfermagem
Marijara Vilas Boas
Coordenadora do Curso de Enfermagem

Conceição do Coite, 7 de agosto de 2017

