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

Edital de Pesquisa nº 03/2019.

EDITAL DE SELEÇÃO PARA GRUPO DE PESQUISA
“´NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM SAÚDE (NEPS) ”
As Coordenações dos Cursos de Biomedicina e Medicina 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 7 de março a 21 de março de 2019
estarão abertas as inscrições para participar do Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Saúde (NEPS).
1. APRESENTAÇÃO
O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde (NEPS), fundado no ano de 2017, na Faculdade
São Francisco de Barreiras - FASB, visa discutir e aprofundar o Ensino – Pesquisa – Extensão
sobre questões relacionadas aos cenários nacional e internacional acerca do desenvolvimento
científico na área de saúde. Constituiu-se com pretensões de reunir professores,
pesquisadores, e graduandos da FASB em um espaço de pesquisa e debate sobre a temática,
estimulando a troca de informações e a execução de projetos conjuntos. Para tanto, promove
reuniões periódicas de estudo e debates, assim como realiza seminários e eventos abertos à
comunidade acadêmica e à sociedade. O NEPS estimula os vínculos entre docentes e
discentes, contribuindo para a especialização do conhecimento na área e para o processo de
formação acadêmica mais ampla dos alunos. Juntamente com os debates orientados, as
atividades do grupo serão direcionadas para a produção intelectual e acadêmica.

2. COORDENADORES

Professor Leandro Dobrachinski
Professor Sílvio Terra Stefanello
Professor Sebastião Franco
Professora Caren Rigon Mizdal
Professor Enoch Menezes Junior
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3. DOS OBJETIVOS

Consolidar as pesquisas científicas desenvolvidas no âmbito institucional, fortalecer as linhas
de pesquisa desenvolvidas pelo NEPS, possibilitar o incremento da produção intelectual da
comunidade acadêmica da FASB/BA, proporcionar a integração de pesquisadores nas
diversas áreas da pesquisa, estimulando aos discentes o desenvolvimento de análise crítica e a
produção de trabalhos científicos na área de ciências da saúde, destinados à publicação em e
periódicos e eventos científicos.

4. DA PRODUÇÃO ACADÊMICA
 Cada aluno/a vinculado/a ao grupo deverá, ao final do semestre, apresentar um
relatório com resultados parciais das atividades desenvolvidas ou relatório final (em
caso de conclusão do estudo) e entregar um artigo científico, elaborado com base nas
normas técnicas para trabalhos acadêmicos (obedecendo os critérios estabelecidos pelo
local de publicação);
 A base para as pesquisas será a área de Ciências da Saúde, com ênfase em:







Neurociência
Microbiologia
Farmacologia
Bioquímica
Toxicologia
Temáticas afins com a Ciências da Saúde

 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 os orientadores e de acordo com as aptidões
individuais de cada aluno/a e objetivos do grupo.

5. DAS OBRIGAÇÕES
 Apresentar ao final de 12 (doze) meses 02 (no mínimo duas) produções científicas que
podem ser distribuídas da seguinte forma: Artigo publicado em periódicos; Publicação
de trabalho completo em anais de eventos.
 Publicar em eventos científicos todos os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de
Pesquisa, apresentando os documentos comprobatórios desta publicação;
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 Participar do Congresso de Iniciação Científica da Faculdade São Francisco de
Barreiras – FASB, publicando no mínimo os resultados parciais;
 Submeter, anualmente, pelo menos 01 (um) projeto de pesquisa ao CEP e a CAPEX;
 Participar efetivamente dos encontros para discussão científica;
 Apresentar os relatórios parcial e final do projeto, conforme cronograma estabelecido
no item 4
 Executar o projeto aprovado, devendo nas publicações e trabalhos apresentados, fazer
referência ao NEPS e a FASB.

O não cumprimento das obrigações previstas no item 3 implicará no desligamento do Núcleo
Estudos e Pesquisa em Saúde - NEPS, impedindo o mesmo do concorrer em um novo edital
de seleção para Grupos de Pesquisa, por tempo indeterminado;

6. DAS REUNIÕES
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 18:00h às 20:00h.

7. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO

Serão disponibilizadas 20 vagas para estudantes.
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;
c) ter interesse e disponibilidade para as reuniões semanais;
d) desenvolver leitura de textos, pesquisas individuais e coletivas, discussão crítica sobre os
artigos abordados, dentre outras atividades;

8. DA SELEÇÃO

Além da observação dos requisitos acima, serão classificados os estudantes que, entre os
inscritos, apresentarem o melhor desempenho nos seguintes critérios:
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a) Entrevista – peso de 50% na classificação;
b) Coeficiente de Rendimento acadêmico;
c) Análise do currículo – peso de 25%.

As entrevistas serão realizadas no dia 27 de março de 2019 (Quarta-feira), na Faculdade São
Francisco de Barreiras, a partir das 18 horas, por ordem de chegada.

9. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições ocorrerão entre os dias 7 de março a 21 de março de 2019, mediante envio de email para o endereço eletrônico leandro.d@fasb.edu.br ou silvio@fasb.edu.br
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 Lattes
b) Cópia do histórico acadêmico;
c) Carta de Apresentação (máximo de 250 palavras) justificando o interesse no Grupo e os
conhecimentos que possui na área;
d) Tema de interesse (ver relação de temas abaixo);

A escolha do tema servirá como ponto de partida para o ingresso em uma equipe, no qual os
graduandos serão assistentes de pesquisa, trabalhando em conjunto com os orientadores, na
elaboração de um artigo passível de publicação, o qual representará o resultado final daqueles
membros. Abaixo estão relacionados os temas:







Neurociência
Microbiologia
Farmacologia
Bioquímica
Toxicologia
Temáticas afins com a Ciências da Saúde

10. DO PROCESSO SELETIVO E RESULTADO
As candidaturas serão analisadas pelos docentes responsáveis pelo grupo de pesquisa e
resultado será divulgado no dia 29/03/2019, pelos mesmos veículos que este edital.

Barreiras, 01 de março de 2019.

