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EDITAL Nº 002/2017 

INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO - PROGRAMA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
 
 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de 

suas atribuições e por ordem da Profa. Dra. Margareth Zabeu Pedroso, Pró-Reitora 

Acadêmica do Centro Universitário São Camilo - Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 

58.250.689/0012-45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP 

e Campus Pompéia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul 

Pompéia nº 144, Bairro Pompéia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana, 

torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de Inscrição e Seleção para o 

Projeto de Iniciação Científica, DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: 

Vigilância, Monitoramento, Educação, Prevenção e Promoção à Saúde; conforme 

abaixo: 

 

I - DO OBJETIVO GERAL 

 Promover ações de integração social que envolvam a participação de docentes 

acadêmicos e profissionais da saúde, na busca de estratégias que contribuam para a 

vigilância e monitoramento das DCNT, em Unidades Básicas de Saúde, e ampliem o 

bem-estar dessa população, além de aproximar esses estudantes da realidade do país, 

contribuindo, também, para o desenvolvimento de ações de prevenção, promoção, 

tratamento e reabilitação. 

 

II – DOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Descrever o perfil de saúde dos cadastrados em Unidades Básicas de Saúde; 

 Conhecer características pessoais, associadas à prática de comportamentos 

relacionados ao autocuidado dos cadastrados, em Unidades Básicas de Saúde; 

 Identificar a prevalência de alguns fatores de risco para as doenças crônicas não 

transmissíveis dos cadastrados, em Unidades Básicas de Saúde; 

 Propor estratégias de promoção, acompanhamento de adultos e dos fatores de 

risco, para os cadastrados em Unidades Básicas de Saúde; 

 Descrever estratégias utilizadas em Unidades Básicas de Saúde, para diminuir a 

morbimortalidade de adultos; 
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 Monitorar e avaliar as DCNT, por meio dos indicadores de saúde (morbidade, 

mortalidade, internações; complicações/sequelas); 

 Avaliar a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por DCNT; 

 Conhecer as taxas prevalências de consumo nocivo de álcool e tabagismo em 

adulto. 

 

III - DA INSCRIÇÃO  

- Período de inscrição:  de 06 a 16 de fevereiro de 2017.  

- Local: Central de Atendimento do Campus Ipiranga ou Pompeia. 

 

IV - DAS VAGAS 

- O número total de vagas para o Projeto é de 2 (duas) voluntárias, e devem ser 

preenchidas por alunos do curso de Graduação em Enfermagem. 

 

V - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

Profa. Elisabete Calabuig Chapina Ohara e Ivonete Sanches Giacometti Kowalski. 

 

VI - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

- Alunos regularmente matriculados no curso de Enfermagem.  

- Obedecer às vagas disponíveis conforme item DAS VAGAS; aos critérios para seleção 

conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO e aos demais itens deste edital. 

  

VII - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS) 

a) Os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a ser realizado em 

22 de fevereiro de 2017 – Horário: 14h, Campus Ipiranga. 

b) A seleção será feita através de concurso aberto e a classificação do aluno 

deverá se basear no resultado obtido a partir de: 

c) - Prova escrita (teórica) – nota 0-2 

d) - Análise do histórico escolar – nota 0-4 

e) - Entrevista que compreende uma avaliação do aluno quanto às suas habilidades 

e atitudes para a função (nota 0-4). 

f) Será considerada a disponibilidade do aluno em se comprometer com o projeto 

até a finalização do mesmo, salvo alguma intercorrência que leve ao 

encerramento do projeto antes do prazo previsto;  

g) Não estar vinculado a outro Projeto de Pesquisa do Centro Universitário São 

Camilo desenvolvido simultaneamente; 
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h) Não ter recebido sanções disciplinares aplicadas em qualquer período anterior 

ao da inscrição no processo seletivo para participação no projeto; 

 

VIII – DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÂO 

a) Para fins de admissão ao Programa de Iniciação Científica, seguir-se-á 

rigorosamente a ordem de classificação no processo seletivo. 

b) Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da média ponderada 

das notas obtidas na avaliação escrita, análise de Histórico Escolar da 

graduação em curso e entrevista, respeitando-se os pesos de cada componente 

analisado; 

c) Para obtenção da média final serão considerados os pesos: 3 para a avaliação 

escrita/prática (nota 0-2), 1 para a análise do Histórico Escolar (nota 0-4) e 1 

para a entrevista (nota 0-4). 

d) Para fins de entrevista, serão consideradas: a disponibilidade do candidato para 

desenvolver o Projeto de Pesquisa, a expressão em língua portuguesa, a 

capacidade de comunicação, a postura ética e a capacidade para trabalho em 

grupo. 

 

IX - DO RESULTADO 

- O resultado do processo será publicado em 03 de março de 2017, no campus 

Ipiranga/ Pompeia. 

 

X- ATIVIDADES DO ALUNO NO PROJETO 

- Estudo do campo teórico proposto; visitas ao campo de pesquisa, estudo de 

metodologia; planejamento, organização e execução das entrevistas; análise de dados; 

reuniões individuais e coletivas com os orientadores; participação em eventos 

científicos e elaboração de artigo científico para publicação. 

 

XI - DO REGIME DE TRABALHO 

. O Regime de Trabalho será de 8 horas semanais (entre atividades de coleta de dados, 

análise de dados, pesquisa bibliográfica, estudo individual e reunião com orientador) 

. Os alunos exercerão suas atividades, sem qualquer vínculo empregatício com a 

Instituição. 

 

XII - DO TERMO DE COMPROMISSO E CERTIFICADO 

O aluno assinará termo de compromisso antes do início de suas atividades. O 

certificado será emitido ao aluno que cumprir suas atividades regulamente, usando-se 
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como critérios a assiduidade, o desempenho técnico-pedagógico, a responsabilidade, o 

compromisso, a entrega dos relatórios das atividades desenvolvidas e dos aspectos 

éticos. 

A conclusão à participação no Programa de Iniciação cientifica dar-se-á por meio da 

apresentação dos Estudo em um evento científico ou da publicação de um artigo 

selecionado ao Estudo, em conformidade com o Regulamento para o Programa de 

Iniciação Científica. 

 

 

PUBLIQUE-SE 

 

 

São Paulo, 02 de fevereiro de 2017.  

 

Mônica Gomes Abel 

Secretária Geral 

 


