FACULDADE DAMAS
COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
Núcleo de Pós-graduação

EDITAL SIMPLIFICADO DE BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 2014

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 2014, serão oferecidas seis vagas. Cada pesquisador gozará de um
desconto de 10% na mensalidade, desde que ela seja paga até o vencimento.

3. Das Inscrições
As inscrições serão feitas na Secretaria da Faculdade Damas, no período de 10/04//2014 a
14/04/2014.

4. Das Condições de Participação
Poderão participar da seleção deste Programa todos os alunos regularmente matriculados
no curso de Arquitetura e Urbanismo, que tenham concluído o primeiro período.

5. Da Documentação
Os estudantes deverão apresentar à Faculdade Damas, no ato da inscrição, os seguintes
documentos, na ordem que se segue:

5.1

Cadastro de Inscrição (modelo anexo I) completamente preenchido e assinado;

5.2

Termo de Compromisso (modelo anexo II) preenchido e assinado;
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5.3

Em caso de participação em atividades extraclasse, de pesquisa ou extensão nos

semestres anteriores (2013.1 e 2013.2),comprovante (s) de participação do estudante, com
indicação de data da realização, duração e/ou carga horária.

6. Da Seleção
A seleção será feita através de uma entrevista, que levará em conta a argumentação do
aluno. Além disso, serão considerados os seguintes requisitos:
6.1

Rendimento acadêmico com base no histórico escolar;

6.2

Preenchimento completo do formulário de inscrição;

6.3

Comprovante de participação do estudante em atividades de ensino, pesquisa e

extensão de que trata o item 5.31.

7. Da Concessão de bolsa-desconto pela Iniciação Científica
Serão oferecidas seis bolsas-desconto na mensalidade no valor de dez por cento do preço
total da mensalidade, durante o ano letivo de 2014, desde que a referida mensalidade seja paga no
vencimento.

8. Da Suspensão do Benefício

O estudante selecionado terá seu benefício suspenso nos seguintes casos:
8.1

Conclusão do Curso na IES;

8.2

Evasão da IES por parte do beneficiário;

8.3

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

8.4

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

beneficiário ou de familiares;

1

8.5

Não cumprimento das atividades próprias da pesquisa;

8.6

Descumprimento das condições de participação definidas neste edital;

8.7

Transferência para outra IES.

Em caso de empate será considerado o critério do rendimento escolar.
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9. Divulgação dos Resultados
O Núcleo de Pós-graduação 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 10 a 14 de abril de 2014.

9.2

Seleção de 15 de abril de 2014.

9.3

Divulgação dos resultados: 15 de abril de 2014 no site da Faculdade (à noite).

9.4

Início da Pesquisa: 22 de abril de 2014.
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ANEXO I

CADASTRO DE INSCRIÇÃO DO ESTUDANTE
SOLICITAÇÃO DA BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DADOS PESSOAIS DO ESTUDANTE-CONVÊNIO
Nome: ____________________________________________SEXO: ( ) M (

)F

Data de Nascimento: ____/____/________
Local de Nascimento:____________________________ PAÍS:_____________

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Avenida/Rua: ____________________________________________ n°_________ Complemento:
__________ Cidade:__________________ UF:___________ CEP:________________ Telefones:
___________________/__________________

SITUAÇÃO ACADÊMICA
Curso: ____________________ ano e semestre de início:_______________

Qual o seu interesse de participar do projeto de iniciação científica?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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DECLARO SEREM CORRETAS AS AFIRMAÇÕES PRESTADAS

____________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

_________________________ ______/_____/______
LOCAL
DATA

OBS:. Todos os campos devem ser preenchidos corretamente;

FACULDADE DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ | (81) 3426.5026 | www.faculdadedamas.edu.br

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 2014 e no documento de Instruções e Normas para Acompanhamento de
Projetos de Pesquisa – IC.

______________________________________________________________

ASSINATURA DO ESTUDANTE

_________________________ ______/_____/______
LOCAL
DATA
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