FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS – FASB
INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS –IAESB
CNPJ N.º 42.752.675/0001-37 – Inscrição Estadual Isento
M ANT E N EDO R A

Edital de Pesquisa nº 01/2019.

EDITAL DE SELEÇÃO PARA GRUPO DE PESQUISA
“´SAÚDE DO ADULTO (SAAD)”
A Coordenação do Curso de Enfermagem e a Coordenação de
Pesquisa da Faculdade São Francisco de Barreiras, no uso de suas
atribuições regimentais, torna público, para os/as interessados/as que
no período de 18 de fevereiro a 18 de Março de 2019 estarão abertas
as inscrições para participar do Grupo de Pesquisa “SAÚDE DO
ADULTO (SAAD)”.
1. DOS OBJETIVOS

1.1 Trata-se de um grupo de estudos e pesquisas sobre a as diversas patologias que acometem
aos adultos, considerando a necessidade de identificar resposta que auxiliem na elucidação de
hipóteses existentes na área de ciências da saúde.
1.2 O grupo tem por objetivo a análise crítica e a produção de textos científicos na área de
ciências da saúde, destinados à publicação, organização e participações em eventos
científicos.

2. DA PRODUÇÃO ACADÊMICA

2.1 Cada aluno/a vinculado/a ao grupo deverá, ao final do semestre, apresentar um relatório
com resultados parciais da pesquisa ou relatório final (em caso de conclusão do estudo) e
entregar um artigo científico, elaborado com base nas normas técnicas para trabalhos
acadêmicos (a definir);
2.2 A base para as pesquisas será a área de Ciências da Saúde, com ênfase na saúde do adulto.

2.3 A(s) pesquisa(s) a ser(em) realizada(s) pelo grupo de alunos/as será(ão) definida(s) no
início das atividades em conjunto com a professora orientadora e de acordo com as aptidões
individuais de cada aluno/a e objetivos do grupo.

3. DAS REUNIÕES
3.1 As reuniões e encontros para estudo serão sediados na Faculdade São Francisco de
Barreiras – FASB, com duração estimada de 02 (duas) horas. Terão periodicidade semanal,
ocorrendo preferencialmente às quartas-feiras, das 14:00h às 16:00h.

4. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
4.1 Serão disponibilizadas 09 vagas para estudantes.
4.2 O/A candidato/a deverá observar os seguintes critérios:
a) ser aluno/a regularmente matriculado/a em um dos cursos da área da saúde da Faculdade
São Francisco de Barreiras – FASB;
b) ter aprovação na disciplina de Metodologia da Pesquisa I;
c) ter interesse e disponibilidade para as reuniões semanais, às quartas-feiras, turno
vespertino, leitura de textos, pesquisas individuais e coletivas, discussão crítica sobre os
artigos abordados, dentre outras atividades.

5. DA SELEÇÃO
5.1 Além da observação dos requisitos acima, serão classificados os 09 estudantes que, entre
os inscritos, apresentarem o melhor desempenho nos seguintes critérios:
a) Entrevista – peso de 50% na classificação;
b) Coeficiente de rendimento na disciplina de Metodologia Cientifica I – peso de 25% na
classificação;
c) Análise do currículo – peso de 25%.

5.2 A entrevista será realizada no dia 20 de março de 2019 (terça-feira), na Faculdade São
Francisco de Barreiras, a partir das 14 horas, por ordem de chegada.

6. DAS INSCRIÇÕES

6.1 As inscrições ocorrerão entre os dias 18 de fevereiro a 18 de março de 2019, mediante
envio de e-mail para o endereço eletrônico cleria@fasb.edu.br.

6.2 No ato da inscrição, o e-mail enviado terá por assunto “Inscrição – Processo Seletivo
Grupo de Pesquisa 2019/1” e deverá conter, em anexo, os seguintes documentos:
a) Currículo (cursos, participação em eventos na Faculdade ou em outras instituições de
ensino, produções acadêmicas, monitorias entre outros);
b) Comprovante de média na disciplina de Metodologia da pesquisa I (boletim escolar).

7. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO
7.1 As candidaturas serão analisadas por duas Professoras participantes do grupo de pesquisa.
7.2 O resultado será divulgado no dia 25/03/2019, pelos mesmos veículos que este edital.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 O estudante não receberá nenhum tipo de auxílio financeiro ou bolsa de estudos para
participação neste grupo de pesquisa.
8.2 Essa atividade computará horas na modalidade pesquisa que poderão ser apresentadas
para efeito de atividades complementares e integrar a carga horária mínima exigida nesta IES.
8.2 O estudante que faltar a 4 encontros injustificadamente, consecutivos ou não, durante o
semestre será automaticamente desligado do grupo de pesquisa.
8.4 Qualquer assunto referente às atividades do grupo, não previsto neste Edital, poderá ser
tratado diretamente com a professora coordenadora do grupo, Sra Cléria Alves de Queiroz.

Barreiras, 13 de fevereiro de 2019.

