CENTRO UNIVERSITÁRIO FACEX – UNIFACEX
CURSO DE PSICOLOGIA
EDITAL SELEÇÃO DE BOLSISTA PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO
CIENTIFICA (PROIC) 2013-2014
EDITAL N.º 03/2014
I – APRESENTAÇÃO:
O Centro Universitário FACEX, através do Curso Superior de Psicologia torna público
o presente edital de seleção para dois (02) bolsistas de iniciação científica.
II – DO OBJETIVO:
O Programa de Iniciação Científica é voltado para conduzir o aluno ao despertar
científico e a formação do conhecimento teórico e metodológico, no sentido de
encaminhá-lo para o mundo da pesquisa, sempre sob a orientação de um professorpesquisador participante do projeto de pesquisa.
III - NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS
As vagas para bolsistas de iniciação científica serão concedidas para estudantes do
curso de Psicologia ensino superior, regularmente matriculados no UNIFACEX no
Curso de Psicologia, no projeto de pesquisa e na respectiva quantidade informada no
quadro abaixo:
Projeto de pesquisa

Docentes
envolvidos

CUIDADOS
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E
ONCOLOGIA: AVALIAÇÃO DO
01(Profª
Drª
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Luciana Carla de
SAÚDE
E
Oliveira)
FAMILIARES/ACOMPANHANTES.

Nº de
vagas

02 bolsistas

IV – DOS PRÉ-REQUISITOS:



Estar cursando a partir do sétimo período do Curso de Psicologia do
UNIFACEX;
Disponibilizar três tardes durante a semana para reuniões com a coordenadora
da pesquisa a para a coleta de dados.

V – DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS.

a) Preencher ficha de inscrição do processo seleção;
b) Resumo Curricular atualizado no qual conste o índice de Rendimento Acadêmico
(IRA).
c) Quadro de disponibilidade de dias e horários para o envolvimento com a pesquisa
VI – DO PROCESSO SELETIVO:
a) O julgamento será realizado por uma Comissão de pesquisadores, sendo um deles
obrigatoriamente o responsável pelo projeto da pesquisa.
b)Será feita uma análise de currículo resumido. O Índice de Rendimento Acadêmico
(IRA) servirá como critério de desempate.

VII – DO CALENDÁRIO:
a) Período de inscrição: 03 a 06 de fevereiro de 2014, das 08h às 21h;
b) Local: Coordenação do Curso Psicologia;
c) Divulgação do Resultado Final: 11/02/2014.

VIII – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
a) Os bolsistas de pesquisa selecionados terão até o dia 14/02/2014 para dirigir-se à
coordenação de curso, a fim de assinar os documentos necessários. Deverá ainda
apresentar um Plano de Trabalho.
b) O orientador assume o compromisso de acompanhar e informar ao UNIFACEX a
trajetória acadêmica do discente bolsista;
b) O presente edital tem validade por 06 (seis) meses;
c) As propostas com documentação incompleta e que não atendam ao estabelecido
neste Edital estarão automaticamente desqualificadas;
d) Os casos omissos ou situações não previstas serão resolvidos pela Coordenação
do Curso de Psicologia, conjuntamente com a Coordenação de Pesquisa e Extensão
do UNIFACEX, ouvida a Pro Reitoria Acadêmica;
e) Outras informações serão disponibilizadas no Portal do UNIFACEX ou no AVA da
Coordenação (www.unifacex.com.br)
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