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A COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FESAR DIVULGA: 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE DISCENTE AO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA / 2020-1 

 

A Coordenação de Pesquisa e Extensão junto à Diretoria Acadêmica apresenta o a Retificação de Edital para a 

Seleção de aluno ao Programa de Iniciação Científica (PIC) e sugere uma leitura criteriosa deste documento, 

tendo em vista que a ausência do cumprimento de suas regras e normas levará à desclassificação dos 

requerentes.  

 

O motivo da Retificação do Edital está relacionado à revisão recente no Regulamento do Programa de Iniciação 

Científica (PIC) da Fesar. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES  

1.1. Estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de alunos para o Programa de Iniciação Científica 

(PIC), nos dias 19 a 26 de fevereiro de 2020, no Protocolo Geral da FESAR, durante seu horário de 

atendimento.  

1.2. São requisitos para inscrição:  

a) Ser aluno regularmente matriculado junto ao curso de graduação da FESAR no semestre letivo de 2020-1.  

b) Não estar cursando o primeiro e nem o último período da graduação.  

c) Possuir disponibilidade para dedicação ao projeto de Iniciação Científica, com jornada mínima de 10 (dez) 

horas semanais, em turno diferente daquele em que esteja matriculado, inclusive no período das férias letivas.  

1.3. No ato da inscrição, o aluno deverá entregar no Protocolo Geral da FESAR um envelope lacrado e 

identificado, contendo os documentos citados no Capítulo IV, Art. 9 do Regulamento do PIC.  

2. DAS VAGAS E DAS BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

2.1. As vagas com bolsas oferecidas pelo PIC como desconto na mensalidade de que trata o presente Edital 

serão distribuídas conforme tabela a seguir: 

CURSOS VAGAS 

Direito 01 

Enfermagem 01 

Engenharia civil 01 

Medicina 01 

TOTAL 04 

 

Os discentes dos projetos que obtiverem melhor classificação dentre as propostas apresentadas poderão ser 

contemplados com bolsa. Para cada projeto classificado em primeiro lugar haverá a disponibilização de uma 

bolsa. A bolsa de Iniciação Científica será liberada em forma de bônus correspondente a desconto de R$275,00 

(duzentos e setenta e cinco reais) na mensalidade do seu curso, que deverá ser utilizado na liquidação de 

parcelas da anuidade, no período de execução do projeto, com prazo máximo de 12 meses.  
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2.2. As vagas sem bolsas oferecidas pelo PIC de que trata o presente Edital serão distribuídas conforme 

tabela a seguir: 

CURSOS VAGAS 

Administração 01 

Biomedicina   01 

Ciências Contábeis 01 

Direito 01 

Enfermagem 01 

Engenharia civil 01 

Medicina 01 

Zootecnia 01 

TOTAL 08 

  

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

3.1. O Processo de Seleção para provimento das vagas utilizará os seguintes instrumentos de avaliação 

(Capítulo VI do Regulamento do PIC):  

a) Projeto de Pesquisa.  

b) Histórico Escolar.  

c) Entrevista.  

4. DA ENTREVISTA  

4.1. As entrevistas serão realizadas em 05 de março de 2020, na FESAR, conforme agendamento prévio a ser 

feito.  

5. DA ORIENTAÇÃO  

5.1. Os requisitos e atribuições do Professor-Orientador estão descritos no Capítulo IX do Regulamento do PIC.  

6. DO ALUNO CANDIDATO  

6.1. As atribuições do aluno-candidato ao PIC estão descritas no Capítulo VIII do Regulamento do PIC.  

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. A Coordenação de Pesquisa e Extensão divulgará o resultado do Processo de Seleção até o dia 12 de 

março de 2020, no protocolo, em murais e site da FESAR. 

7.2. A matrícula do aluno aprovado no PIC deverá ser requerida pelo aluno até dia 17 de março de 2020, no 

Protocolo Geral da FESAR.  
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7.3. O presente Edital obedecerá às normas estabelecidas no Regulamento do Programa de Iniciação Científica 

da FESAR.  

8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

DIVULGAÇÃO a partir de 05/02/2020 

INSCRIÇÕES 19 a 26/02/2020 

ENTREVISTAS 05/03/2020 

RESULTADO 12/03/2020 

MATRÍCULA Até 17/03/2020 

 

 

Redenção, 05 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Georgia Miranda Tomich                                                                      Maria Josilene Fontinele Rocha  

Coord Pesquisa e Extensão                                                                              Diretora Acadêmica 


