
 

 

 

EDITAL DE ABERTURA COPPEXI - Nº 01/2022 

PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

PIC - 2022/2023 

 

EDITAL PARA SELEÇÃO DISCENTE AO PROGRAMA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA / 2022-1 

 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e 

Internacionalização - COPPEXI, junto à Coordenação Acadêmica, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente edital, visando a seleção discente ao 

Programa de Iniciação Científica (PIC), convidando os interessados a submeterem 

propostas nos termos aqui estabelecidos e em conformidade com as normas  e sugere a 

leitura criteriosa deste documento, tendo em vista que a ausência do cumprimento de 

suas regras e normas levará à desclassificação dos requerentes. 

 

 

1 DAS INSCRIÇÕES 

 

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

de Iniciação Científica (PIC), até o dia 30 de maio de 2022, às 23:59 min, por via 

eletrônica, através do e-mail: coppexi@fesar.edu.br. 

1.2. São requisitos para inscrição: 

 

I. Ser aluno regularmente matriculado junto ao curso de graduação da FESAR no 

semestre letivo de 2022-1. 

 

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

 

III. 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 enviar por email 1 (um) único arquivo 

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

obedecendo a sequencia em que aparecem. 
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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 

Medicina 02 

TOTAL 04 

 

2.2. 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$ 300,00 (trezentos 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. 

 

2.3. As vagas sem bolsas oferecidas pelo PIC de que trata o presente Edital serão 

distribuídas conforme tabela a seguir: 

 

CURSOS VAGAS 

Direito 04 

Enfermagem 04 

Medicina 04 

TOTAL 12 

 

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 no dia conforme descrito em cronograma que consta 

no item 8 deste edital. O horário, local e ordem das entrevistas será posteriormente 

divulgado através dos canais oficiais. 

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 01 de julho de 2022, em murais da instituição, site da FESAR e rede 

social oficial da COPPEXI/FESAR. 

7.2. A matrícula do aluno aprovado no PIC deverá ser requerida pelo aluno através do 

email da COPPEXI, enviando ficha de matricula devidamente preenchida (disponivel 

na página da COPPEXI) até o dia 18 de julho de 2022, de acordo com o cronograma 

descrito expresso no item 8 deste edital. 

7.3. O presente Edital obedecerá às normas estabelecidas no Regulamento do Programa 

de Iniciação Científica da FESAR. 

 

7.4. É indispensável a leitura do Regulamento do Programa de Iniciação Científica por 

alunos e professores orientadores antes de efetuar a candidatura neste edital, a fim de 

esclarecer quaisquer dúvidas. 

 

8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

DIVULGAÇÃO A partir de 06/05/2022 

INSCRIÇÕES De 06 a 30/05/2022 

RESULTADO DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E 
CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTAS 

31/05/2022 

ENTREVISTAS 06/06/2022 

RESULTADO Até 01/07/2022 

MATRÍCULA Até 25/07/2022 



 

INICIO DAS ATIVIDADES DO PROJETO 01/08/2022 

FIM DAS ATIVIDADES DO PROJETO E ENTREGA DE 
RELATÓRIO FINAL 

01/08/2023 

 

 

 

 

 

 

 

Redenção, 06 de maio de 2022. 

 

 

 

 

 

Jessica Batista de Jesus 

COPPEXI 

 

 

 

Carolina Whitaker Pescaria 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

 

 

 

Adriele Souza Fontes 

DIREÇÃO GERAL 

 


