PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA
EDITAL N. º 02/2019
A Faculdade Sapiens, por meio da Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão torna público o presente Edital de
âmbito interno para inscrição e seleção de candidatos ao Programa de Iniciação Científica Voluntária.
1. Das inscrições:
1.1. As inscrições devem ser realizadas por meio do Classroom (http://classroom.google.com/). Para acesso, o
candidato deverá utilizar o Código: khw9wrw.
1.2. As documentações descritas no item “Documentos exigidos”, deverá ser submetida em arquivos no formato PDF.
1.3. Período de inscrição é das 23:59 horas do dia 27 de março de 2019 à 23:59 horas do dia 04 de abril de 2019.
1.4. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a complementação de documentação, quando fora do prazo de envio
estipulado no presente Edital.
2. Documentos exigidos:
a) Atestado de matrícula em 2019/1
b) Histórico escolar atualizado
c) Ficha cadastral (Anexo I);
d) Cópia da cédula de identidade e CPF;
a) Termo de adesão voluntaria (Anexo II);
e) Carta de interesse (máximo de 300 palavras) apresentando as motivações para assumir a função.
3. Requisitos quanto ao discente:
a) Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação na Faculdade Sapiens;
b) Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, cabendo à Iniciação Científica um total de 5
horas semanais;
c) O candidato à Iniciação Científica deve comprometer- se com o desenvolvimento do projeto de pesquisa durante
um ano, inclusive no mês de janeiro;
d) O aluno deverá ter um bom desempenho acadêmico. Será considerada a média 6,0 (seis), no histórico escolar do
aluno, como o valor mínimo para a seleção do programa. Este valor será obtido pela média aritmética simples de
todas as disciplinas cursadas pelo aluno.
4. Quanto ao Plano de Trabalho do aluno
As atividades do aluno de iniciação científica incluirão:
a) Realização de leituras em língua portuguesa, inglesa e espanhola de textos e artigos científicos dentro da temática
da pesquisa;
b) Participação em atividades de fluxo continuo no ambito da cordenação de pesquisa da Faculdade Sapiens;
c) Participação em reuniões semanais junto a cordenação da iniciação cientifica da Faculdade Sapiens;

d) Participação, organização e coordenação de grupos de estudo e atividades relacionadas a pesquisa em que
encontra-se alcançado;
e) Participação em treinamentos e coleta e análise de dados;
f) Participação em eventos científicos e apresentação dos resultados da pesquisa;
g) Redação de resumos, relatórios e artigos científicos.
5. Critérios para seleção
A seleção de candidatos será realizada de acordo com a análise da ficha de inscrição e da documentação apresentada.
Serão considerados os seguintes critérios para a seleção:
a) Desempenho acadêmico;
b) Disponibilidade de carga horária para as atividades previstas;
c) Experiência e motivação do candidato em relação à atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Obs.: em caso de empate, será considerado com critério o candidato que (1) possuir maior numero de blox cursado e
(2) candidato com maior média aritimética. Persistindo o empate, ocorrerá uma entrevista junto aos candidatos.
6. Divulgação dos Resultados:
A divulgação dos resultados do processo de seleção será feita ocorrerá´no dia 05 de abril de 2019.
Porto Velho, 26 de março de 2019.

Profº. Vinícius Dantas Silveira
Coordenador de Pesquisa e Extensão- Faculdade Sapiens

ANEXO I - FICHA CADASTRAL (DISCENTE)

NOME: _______________________________________________________________________________________
MATRÍCULA: _____________________ CURSO:___________________________________ PERÍODO: _______

DATA DE NASCIMENTO: _____/______/______ SEXO: ___________

RG _____________________ ÓRGÃO EMISSOR ________ UF _____ DATA DA EXPEDIÇÃO _____/____/_____

CPF: ________________________________________

TEL: __________________________ E-MAIL:_______________________________________________________

Porto Velho, ____ de _________________ de _______.

ASSINATURA

ANEXO II - TERMO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA

Pelo presente Termo de Adesão, eu, ___________________________________________________, CPF:

_____________________________________ estou certo (a) da minha condição de PARTICIPANTE voluntário (a),

na atividade de Iniciação Cientifica oferecida pela Faculdade Sapiens atraves de seu Nucleo de Pequisa e Extensão.

Porto Velho, ____ de _________________ de _______.

ASSINATURA

