COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
Núcleo de Pesquisa

EDITAL SIMPLIFICADO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2015

1. Do Objetivo do Programa
O Programa de Iniciação Científica tem por objetivo proporcionar a investigação metodológica e o
estímulo do pensamento fundamentado pelos métodos de investigação científica. Dessarte, o Programa
consiste em mais um espaço pedagógico oferecido pela Faculdade Damas com a finalidade de estimular no
estudante, além do espírito crítico e humanista, as competências de projetar, planificar e desenvolver ações
para atingir metas e intervir – através dos conhecimentos científicos – nos problemas relacionados à
realidade. Este espaço pedagógico possibilita uma formação diferenciada para o mundo do trabalho.
2. Das Vagas
Para o período de 2015, serão oferecidas 06 (seis) vagas distribuídas da seguinte maneira:

PROFESSORA
Profª. Drª.
Ramalho

Ana

Maria

VAGAS
Filgueira

02

Profª. Drª. Luciana Santiago Costa

02

Profª. Ms. Maria de Fátima Xavier do
M. Almeida

01

Profª. Ms. Gisele Melo de Carvalho

01

SUBLINHAS DE
PESQUISA
Planejamento Urbano e
Regional.

PESQUISA EM
ANDAMENTO
"Os shoppings no Recife: Um
olhar pelo lado de dentro e pelo
lado de fora".

Espaços Públicos Livres

“Qualificando os espaços
livres públicos".
"Rotas acessíveis para pedestres
cegos em Instituto Antônio
Pessoa de Queirós".
"Novas instalações e tecnologias
incorporadas aos apartamentos
da classe média urbana em Boa
Viagem, Recife/PE."

Ergonomia

Arquitetura de Interiores

3. Das Inscrições
As inscrições serão feitas na Secretaria da Faculdade Damas, no período de 26/03/2015 a
01/04/2015.
4. Das Condições de Participação
Poderão participar da seleção deste Programa todos os alunos regularmente matriculados no curso
de Arquitetura da Faculdade Damas.
5. Da Documentação
Os estudantes deverão apresentar à Faculdade Damas, no ato da inscrição, os seguintes
documentos, na ordem que se segue:
a) Histórico Escolar atualizado, emitido pela Secretaria;
b) “Curriculum-vitae” registrado na plataforma lattes;
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c) Declaração do (a) candidato (a) de ter disponibilidade para cumprir 20 (vinte) horas semanais, no
horário a ser definido pela Coordenação de Pesquisa;
f) Para participar do Programa de Iniciação Científica o estudante deverá estar cursando, no
período em que for pesquisador (a), até o 8o período do Curso de Arquitetura;
g) Cadastro de Inscrição (modelo anexo I) completamente preenchido e assinado;
h) Termo de Compromisso (modelo anexo II) preenchido e assinado;
i) Em caso de participação em atividades extraclasse, de pesquisa ou extensão nos semestres
anteriores (2014.1 e 2014.2), comprovante (s) de participação do estudante, com indicação de data
da realização, duração e/ou carga horária.

6. Da Seleção
6.1. Concluídas as inscrições, os (as) candidatos (as) serão submetidos ao processo de seleção,
perante Banca Examinadora composta pelos seguintes Professores do Curso de Arquitetura da Faculdade
Damas: Profª.Drª. Ana Maria Filgueira Ramalho, Profª. Drª. Luciana Santiago Costa, Professora Ms. Maria
de Fátima Xavier do M. Almeida e Professora Ms. Gisele Melo de Carvalho.
.6.2. O Exame de Seleção – com duração de 01(uma) hora, – constará de dissertação de até 30
linhas, versando sobre um dos temas da área de Arquitetura e Urbanismo e será realizada no dia 08/04/2015
às 13:30 h.
6.3. A prova será avaliada de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, sendo considerado (a) aprovado (a) o
candidato (a) que obtiver nota mínima de 7,0 (sete);
6.4. A Banca Examinadora indicará 06 (seis) candidatos apontando 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e
10º colocados, sendo que os 06 (seis) primeiros colocados assumirão a atividade de pesquisa a partir do mês
de abril de 2015. Os 7º, 8º, 9º e 10º colocados poderão ser chamados pela Coordenação de Pesquisa, caso
ocorra alguma desistência por parte de algum estudante ao longo do processo;
6.5. No caso de empate na avaliação da prova escrita, o desempate será feito da seguinte forma:
a) O rendimento escolar do (a) candidato (a);
b) Análise do Curriculum Vitae devidamente comprovado.
6.6. Os candidatos aprovados assumirão as atividades de pesquisa no mês de abril de 2015 até o
mês de dezembro de 2015.
6.7. Não haverá instância superior da revisão de notas atribuídas pela Banca Examinadora.

7. Da Concessão de bolsa-desconto pela Iniciação Científica
Serão oferecidas 06 (seis) bolsas-desconto na mensalidade no valor de dez por cento do preço total
da mensalidade, durante os meses de abril a dezembro de 2015, desde que a referida mensalidade seja
paga no vencimento, excluindo o mês de julho.
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8. Da Suspensão do Benefício
O estudante selecionado terá seu benefício suspenso nos seguintes casos:
8.1

Trancamento do curso e/ou evasão da IES por parte do beneficiário;

8.2

Reprovação por falta no semestre anterior à seleção e durante a vigência do auxílio;

8.3

Trancamento geral de matrícula, com exceção de casos de doença grave do beneficiário ou

de familiares;
8.4

Não cumprimento das atividades próprias da pesquisa;

8.5

Descumprimento das condições de participação definidas neste edital;

8.6

Transferência para outra IES.

9. Divulgação dos Resultados
A Coordenação de Pesquisa divulgará a lista dos selecionados à Bolsa de Iniciação Científica no
site da Faculdade Damas, bem como através de listagens expostas no mural de informações da Faculdade.
9.1

Inscrição de 26 de março a 01 de abril de 2015.

9.2

Seleção dia 08 de abril de 2015.

9.3

Divulgação dos resultados: 10 de abril de 2015 no site da Faculdade.

9.4

Início da Pesquisa: 13 de abril de 2015.

REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Recife, 23 de março de 2015.
Prof. Dr. Cláudio Brandão
Coordenador Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão
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ANEXO I

CADASTRO DE INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE
SOLICITAÇÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DADOS PESSOAIS DO ESTUDANTE-CONVÊNIO
Nome: __________________________________________
Data de Nascimento: ____/____/________ SEXO: ( ) M (

Nº Matrícula: ________________
)F

Local de Nascimento:____________________________ PAÍS:_____________
Indicar com um (X) a linha de pesquisa
PROFESSORA
( )

Profª. Drª. Ana Maria Filgueira Ramalho

( )

Profª. Drª. Luciana Santiago Costa

( )

Profª. Ms. Maria de Fátima Xavier do M. Almeida

SUBLINHAS DE
PESQUISA
Planejamento Urbano e
Regional.
Espaços Públicos Livres

Ergonomia
( )

Profª. Ms. Gisele Melo de Carvalho
Arquitetura de Interiores

PESQUISA EM
ANDAMENTO
"Os shoppings no Recife: Um
olhar pelo lado de dentro e
pelo lado de fora".
“Qualificando os espaços
livres públicos".
"Rotas acessíveis para
pedestres cegos em Instituto
Antônio Pessoa de Queirós".
"Novas instalações e
tecnologias incorporadas aos
apartamentos da classe média
urbana em Boa Viagem,
Recife/PE."

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Avenida/Rua:

____________________________________________

Cidade:__________________

UF:___________

n°_________

Complemento:

CEP:________________

__________
Telefones:

___________________/__________________
SITUAÇÃO ACADÊMICA
Curso: ____________________ ano e semestre de início:_______________
Qual o seu interesse de participar do projeto de iniciação científica?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
DECLARO SEREM CORRETAS AS AFIRMAÇÕES PRESTADAS

____________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO
_________________________ ______/_____/______
LOCAL
DATA
OBS:. Todos os campos devem ser preenchidos corretamente;
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ANEXO II

TERMO DE COMPROMISSO
Eu,________________________________________________________________
nacionalidade

_________________________,

estudante

da

Faculdade

Damas

,

de

desde

_____________, matriculado no curso de ___________________________ na Instituição de
Ensino

Superior

(IES)_________________________________,

situada

em

___________________________, unidade Federativa ____________, declaro, para fins de
candidatura à Bolsa de Iniciação Científica, cumprir todos os itens descritos no Edital de Bolsa de
Iniciação Científica 2015 e no documento de Instruções e Normas para Acompanhamento de
Projetos de Pesquisa –IC.

______________________________________________________________

ASSINATURA DO ESTUDANTE

_________________________ ______/_____/______
LOCAL
DATA
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