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EDITAL Nº 052/2017 

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 deliberação 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 Pompeia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua 

Raul Pompeia nº 144, Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social 

Camiliana, torna público o presente EDITAL que regerá o Processo de Inscrição e 

Seleção para os Projetos de Iniciação Científica, ELABORAÇÃO DO OBJETO VIRTUAL 

DE APRENDIZAGEM DE PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM; DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 

TRANSMISSÍVEIS: VIGILÂNCIA, MONITORAMENTO, EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E 

PROMOÇÃO À SAÚDE e HUMANIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VÍNCULO NA ATENÇÃO 

BÁSICA DE SAÚDE; conforme abaixo: 

 

I - DO OBJETIVO 

 

 Promover a iniciação do aluno no desenvolvimento das diversas fases do 

processo da pesquisa científica, como investigação em base de dados, coleta de 

dados em campo, organização e tabulação de dados, tendo como produto a 

elaboração de resumos para apresentação em congressos e de artigo científico.  

 

II - DA INSCRIÇÃO  

- Período de inscrição: de 02 a 07 de outubro de 2017.  

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

 

III - DAS VAGAS 

- O número total de vagas para os Projetos segue abaixo: 

a) ELABORAÇÃO DO OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DE PROCEDIMENTOS DE 

ENFERMAGEM: 1 com bolsa e 1 voluntária.  
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b) DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: VIGILÂNCIA, MONITORAMENTO, 

EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE: 2 com bolsa e 01 voluntária. 

 

c) HUMANIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VÍNCULO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE: 1 com 

bolsa e 2 voluntários. 

 

As vagas devem ser preenchidas por alunos do curso de Graduação em Enfermagem. 

 

IV - DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS 

a) ELABORAÇÃO DO OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DE PROCEDIMENTOS DE 

ENFERMAGEM: Profa. Claudia D’Arco, Carla Maria Maluf, Rosana Russo e Luciane 

Carvalho. 

 

b) DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS: VIGILÂNCIA, MONITORAMENTO, 

EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE: Ivonete Sanches Giacomette 

Kowalski e Carla Maria Maluf Ferrari e Lúcia de Lourdes Souza Leite Campinas 

 

c) HUMANIZAÇÃO, ACOLHIMENTO E VÍNCULO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE: Lúcia 

de Lourdes Souza Leite Campinas 

 

V - 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. 
  

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

a) Os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a ser realizado em 11 

de outubro de 2017 – Horário: 14h, Campus Ipiranga. 

b) A seleção será feita por meio de concurso aberto e a classificação do aluno deverá 

se basear no resultado obtido a partir de média aritmética das etapas descritas abaixo: 

- Prova escrita (teórica) – nota 0-10 

- Média Global – nota 0-10 

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

atitudes para a função (nota 0-10). 

c) 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;  

d) não estar vinculado a outro Projeto de Pesquisa do Centro Universitário São Camilo 

desenvolvido simultaneamente; 

e) não ter recebido sanções disciplinares aplicadas em qualquer período anterior ao da 

inscrição no processo seletivo para participação no projeto; 
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VII – DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÂO 

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

ordem de classificação no processo seletivo. 

a) os candidatos serão classificados em ordem decrescente da média aritmética das 

notas obtidas na avaliação escrita, análise de Histórico Escolar da graduação em curso 

e entrevista; 

b) 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. 
 

VIII - DO RESULTADO 

- O resultado do processo será publicado em 18 de outubro 2017, no campus 

Ipiranga/ Pompeia. 

 

IX- 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. 

 

X - 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. 

 

XI - 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 

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, 26 de setembro de 2017.  
Mônica Gomes Abel 
Secretária Geral 


