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EDITAL Nº 007/2022 

 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA GRUPO DE ESTUDOS E DE PESQUISAS 

 

 

A Diretora Geral da Faculdade de Educação São Francisco - FAESF, por meio da 

Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, torna público aos DISCENTES 

interessados o presente Edital, contendo normas e procedimentos que orientam o Processo 

Seletivo para formação dos Grupos de Estudos e de Pesquisas, para o período de 25/04/2022 a 

30/11/2022. 

  

1 OBJETIVOS 

 

1.1 Os Grupos de Estudos e de Pesquisas baseiam-se na indissociabilidade da pesquisa, do 

ensino e da extensão e tem como objetivos: 

a) contribuir para o aperfeiçoamento do aprendizado dos alunos de graduação;  

b) aprimorar o processo de formação dos alunos visando à sua qualificação profissional para o 

setor produtivo; 

c) contribuir para a qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

 

2 INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições serão realizadas no período de 01 a 08 de abril de 2022, por meio do 

preenchimento do formulário online (impreterivelmente até às 23h59min do dia 08 de abril 

de 2022). 

2.2 A inscrição será efetuada gratuitamente e mediante o anexo dos seguintes documentos: 

a) Currículo Lattes; 

b) Histórico Escolar, 

2.3 Não serão aceitas inscrições fora das condições e prazos estipulados neste Edital. 

 

3 REQUISITOS E COMPROMISSO DO ALUNO PARTICIPANTE 

 

3.1 Ser aluno regularmente matriculado na FAESF. 

3.2 Ter disponibilidade de 2 horas semanais para as atividades do Grupo de Estudos e de 

Pesquisas. 

3.3 Apresentar mensalmente ao professor orientador do Grupo de Estudos e de Pesquisas o 

relatório indicando as atividades desenvolvidas no mês anterior. 

3.4 Cumprir todas as exigências do Regulamento do Grupo de Estudos e de Pesquisas. 

3.5 Entregar ao término do Grupo de Estudos e de Pesquisas o relatório final, juntamente com 

um artigo científico conforme o modelo instituído pela FAESF. 

3.6 Cumprir o plano de trabalho proposto pelo professor orientador. 

3.7 Respeitar pontualmente os horários previstos. 

3.8 Não ser desistente de programas oferecidos pela FAESF. 

3.9 Não estar em dependência em mais que 02 disciplinas. 

3.10 Comparecer a 100% das reuniões marcadas com seu orientador. 

3.11 Cumprir os prazos previstos pelo professor orientador. 

3.12 Realizar as leituras e as pesquisas determinadas pelo professor orientador para cada uma 

das reuniões do grupo. 
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4 REQUISITOS E COMPROMISSO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

4.1 Organizar o conteúdo programático do grupo. 

4.2 Presidir as reuniões, as atividades de discussão e de pesquisa. 

4.3 Dirimir as questões administrativo-disciplinares inerentes ao grupo. 

4.4 Encaminhar à Coordenação do Curso, ao término do semestre, um relatório com as atas de 

reuniões realizadas nos grupos. 

4.5 Incentivar o aluno a apresentar seminários e escrever textos sobre o trabalho. 

4.6 Elaborar plano de trabalho. 

4.7 Selecionar o aluno. 

4.8 Acompanhar o desenvolvimento dos orientandos até o término do estudo. 

4.9 Avaliar os alunos, a cada reunião e ao final do semestre letivo, atribuindo os conceitos 

cabíveis. 

 

5 DO FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DE ESTUDOS E DE PESQUISAS E 

TEMAS PARA PROVA 

 

5.1 Estão abertas inscrições para o preenchimento de 18 (dezoito) vagas para os grupos de 

estudo e de pesquisa abaixo identificados: 

 

Grupo Professor Vagas Temas para Prova 

Grupo de Estudos em 

Epidemiologia, Saúde 

e Educação 

Francisco 

Mayron de 

Sousa e Silva 

6 

Tema 1: Indicadores epidemiológicos 

e tomada de decisão. 

Tema 2: Educação permanente e 

qualidade da assistência à saúde. 

Grupo de Pesquisa em 

Saúde, Educação e 

Direitos Humanos 

Gilberto Sousa 

Silva 
6 

Tema 1: Desafios da educação na 

contemporaneidade. 

Tema 2: A relevância da formação de 

professores em Pedagogia e o uso dos 

equipamentos tecnológicos em tempo 

de pandemia. 

Metodologia 

Científica Aplicada a 

Enfermagem: Grupo 

de Estudo 

Ana Raquel 

Batista de 

Carvalho 

6 

Tema 1: Importância da pesquisa 

científica na área da enfermagem. 

Tema 2: A importância de conhecer 

metodologia científica na prática em 

enfermagem. 

 

5.2 As atividades dos Grupo de Estudos e de Pesquisas terão início a partir do dia 25 de abril 

de 2022. 

5.3 Os grupos funcionarão semanal ou quinzenalmente, conforme decisão própria (do grupo), 

sob a orientação de um docente. Cada grupo terá 16h/a para realizar os encontros teóricos e 

4h/a para a elaboração dos artigos científicos e as atividades práticas relacionadas ao tema, 

definidas pelo professor no início dos grupos. 

5.4 Os encontros dos grupos de estudos e de pesquisa serão assim distribuídos: 

 

Grupo/ Professor Dia e Horário 

Grupo de Estudos em Epidemiologia, Saúde e Educação/ 

Francisco Mayron de Sousa e Silva 

Terça-feira 

15 às 17hs 

Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Direitos Humanos/ Segunda-feira 
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Gilberto Sousa Silva 20 às 22 hs 

Metodologia Científica Aplicada a Enfermagem: Grupo de 

Estudo/ Ana Raquel Batista de Carvalho 

Sábado 

08 às 10hs 

 

5.5 Os grupos deverão seguir o seguinte calendário: 

 

Mês Atividades Data 

Maio 

Entregar, à Coordenação do Curso, um cronograma 

referente ao semestre 2022.1, com as datas das atividades 

a serem realizadas por cada grupo, para que a mesma 

possa acompanhar o desenvolvimento dessas atividades. 

(Docente) 

25/04/2022 

Entregar ao professor orientador, relatório mensal 

sucinto, conforme modelo disponibilizado pela 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, 

contendo todas as atividades desenvolvidas. (Discentes) 

20/05/2022 

Avaliar os discentes, mensalmente, atribuindo os 

conceitos cabíveis. (Docente) 
31/05/2022 

Junho 

Entregar ao professor orientador, relatório mensal 

sucinto, conforme modelo disponibilizado pela 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão,  

contendo todas as atividades desenvolvidas. (Discentes) 

20/06/2022 

Avaliar os discentes, ao final do semestre letivo, 

atribuindo os conceitos cabíveis. (Docente) 
30/06/2022 

Entregar à Coordenação do Curso, ao término do 

semestre, um relatório contendo as atas das reuniões 

realizadas no grupo, os relatórios mensais dos discentes, 

projetos realizados ou em andamento e produções 

geradas. (Docente) 

30/06/2022 

Agosto 

Entregar, à Coordenação do Curso, um cronograma 

referente ao semestre 2022.2, com as datas das atividades 

a serem realizadas por cada grupo, para que a mesma 

possa acompanhar o desenvolvimento dessas atividades. 

(Docente) 

01/08/2022 

Entregar ao professor orientador, relatório mensal 

sucinto, conforme modelo disponibilizado pela 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, 

contendo todas as atividades desenvolvidas. (Discentes) 

19/08/2022 

Avaliar os discentes, mensalmente, atribuindo os 

conceitos cabíveis. (Docente) 
31/08/2022 

Setembro 

Entregar ao professor orientador, relatório mensal 

sucinto, conforme modelo disponibilizado pela 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, 

contendo todas as atividades desenvolvidas. (Discentes) 

20/09/2022 

Avaliar os discentes, mensalmente, atribuindo os 

conceitos cabíveis. (Docente) 
30/09/2022 

Outubro 

Entregar ao professor orientador, relatório mensal 

sucinto, conforme modelo disponibilizado pela 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão,  

20/10/2022 
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contendo todas as atividades desenvolvidas. (Discentes) 

Avaliar os discentes, mensalmente, atribuindo os 

conceitos cabíveis. (Docente) 
31/10/2022 

Novembro 

Entregar ao professor orientador, relatório final, conforme 

modelo disponibilizado pela Coordenação de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, juntamente com um 

artigo científico. (Discentes) 

21/11/2022 

Avaliar os discentes, ao final do semestre letivo,  

atribuindo os conceitos cabíveis. (Docente) 
30/11/2022 

Entregar à Coordenação do Curso, ao término do 

semestre, um relatório final contendo as atas das reuniões 

realizadas no grupo, os relatórios mensais dos discentes, 

projetos realizados ou em andamento e produções 

geradas. Serão anexos do relatório final o projeto, os 

relatórios mensais, fotografias, notícias veiculadas na 

impressa local, folders, cartazes, tabelas e gráficos 

estatísticos, modelo de questionários aplicados, termos de 

consentimento livre etc. (Docente) 

30/11/2022 

 

6 DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1 Os candidatos inscritos deverão se submeter a uma prova dissertativa, que versará sobre 

um dos temas relacionados no item 5.1, a ser sorteado no momento da prova. 

6.2 Serão habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 8,0 (oito) numa 

escala de 0,0 a 10,0 pontos na prova escrita. 

6.3 Como critério de desempate, será analisada a situação curricular de cada candidato, por 

meio de análise de currículo e histórico escolar, utilizando-se o maior coeficiente do 

rendimento escolar para fins de desempate dos candidatos com a mesma pontuação. 

6.4 As provas dissertativas serão realizadas nos seguintes dias e horários, em salas dos 

respectivos cursos, na sede da FAESF: 

 

Grupo/ Professor Dia e Horário da Prova 

 

Grupo de Estudos em Epidemiologia, Saúde e Educação/ 

Francisco Mayron de Sousa e Silva 

19/04/2022 

16 às 18hs 

Grupo de Pesquisa em Saúde, Educação e Direitos Humanos/ 

Gilberto Sousa Silva 

18/04/2022 

20 às 22hs 

Metodologia Científica Aplicada a Enfermagem: Grupo de 

Estudo/ Ana Raquel Batista de Carvalho 

19/04/2022 

16 às 18hs 

 

6.5 Cada grupo de estudos terá uma comissão avaliadora pela Coordenação de Pesquisa, 

Extensão e Pós-Graduação e pelo professor responsável pela orientação do Grupo. 

6.6 Das decisões da comissão avaliadora não caberá qualquer recurso. 

 

7 DOS RESULTADOS 

 

7.1 Os resultados serão divulgados até o dia 22 de abril de 2022, por meio de Edital contendo 

os nomes dos aprovados para cada Grupo de Estudos e de Pesquisas e divulgados no site 

www.faesf.com.br. 
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8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS MEMBROS DISCENTES 

 

8.1 Os discentes que fazem parte dos Grupos de Estudos e de Pesquisas deverão frequentar 

100% das reuniões. 

8.2 Os discentes serão avaliados pelo professor orientador quanto ao cumprimento de seus 

deveres, a participação, o interesse pelo tema e a disponibilidade para pesquisas científicas e 

atividades práticas que envolvam o assunto ao longo dos semestres em que se reunir o Grupo 

de Estudos e de Pesquisas. 

 

9 DA EXCLUSÃO DO ALUNO DOS GRUPOS DE ESTUDOS 

 

9.1 O aluno poderá ser desligado do Grupo de Estudos e de Pesquisas mediante requerimento 

solicitado pelo mesmo ou por decisão escrita e fundamentada do professor ou da Coordenação 

de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação ou da Coordenação de Curso, por uma ou mais das 

seguintes razões: 

I mais de três faltas sem justificação; 

II descumprimento das tarefas atribuídas pelo professor; 

III prática de qualquer ato ofensivo às normas disciplinares da FAESF e do Regulamento do 

Programa. 

 

10 DA CERTIFICAÇÃO 

 

10.1 Os alunos que cumpriram, com destaque, seus deveres acadêmicos receberão nota 

máxima 10 (dez), com direito ao crédito de 20 horas de atividades complementares. 

10.2 Os alunos que apenas cumpriram com seus deveres receberão notas de 7,0 a 8,0, com 

direito ao crédito de 10 horas de atividades complementares. 

10.3 Os alunos que não cumpriram com um ou mais de seus deveres receberão notas de 1,0 a 

6,0, sem direito ao crédito de horas de atividades complementares. 

 

11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1 O Regulamento do Grupo de Estudos e de Pesquisas da FAESF é parte integrante deste 

Edital. 

11.2 Os casos não previstos serão decididos pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação. 

 

 

Pedreiras/MA, 01 de abril de 2022. 

 

 

Profa. Ma. Sângela Medeiros de Lima Carvalho 

Diretora Acadêmica 

 

 

Profa. Dra. Samara Raquel de Sousa 

Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão                                       
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