EDITAL Nº 063/2018
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 “Projetos de Iniciação
Científica do Curso de Psicologia”, conforme abaixo:
I - DO OBJETIVO:
Colaborar na realização teórica e prática de projetos de pesquisa em diferentes áreas da Psicologia. O
aluno também desenvolverá, junto com o pesquisador, atividades de revisão sistemática da literatura
científica correspondente, coleta, categorização e discussão dos dados da pesquisa, com vistas à
publicação dos resultados em periódico especializado.
II - DA INSCRIÇÃO
Período: 08 de outubro a 19 de outubro de 2018.
Locais: Central de Atendimento Acadêmico (Campi Pompeia)
III - DAS VAGAS E DOS PROFESSORES RESPONSÁVEIS
Encontram-se abertas 27 vagas para Iniciação Científica - voluntário, distribuídas entre diferentes
projetos dos professores do curso de Graduação em Psicologia, conforme a tabela abaixo:
PROFESSOR
TEMA/ PROJETO
RESPONSÁVEL
Marcia A. G.
Violência no futebol: um estudo da representação do
Mareuse
fenômeno por torcedores atores/autores
Desenvolvimento infantil de crianças em situação de
acolhimento
Mirian A.
Furutani
Memória dependente de contexto

Semestre
A partir de 4º
semestre
A partir de 4º
semestre
A partir do 1º
semestre
A partir do 6º
semestre
A partir 2º
semestre

Psicologia jurídica: tema adoção
Rosemeire
Nascimento

Acolhimento de bebês

A partir do 6º
semestre

Psicologia jurídica: acolhimento institucional e adolescência
Glaucia Guerra
Benute

O diagnóstico de malformação letal e seus possíveis
impactos: uma investigação sobre culpa, desesperança, luto,
arrependimento e depressão.

Ari Alves de
Oliveira Junior

Pesquisa acesso à saúde sujeitos transgênero:

Nº VAGAS
08
05
01
02
02
02

8º semestre
02
A partir do 6º
semestre

05

IV - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
- Estar regularmente matriculado no curso de Psicologia do Centro Universitário São Camilo - SP;
- Ter disponibilidade para cumprir (no mínimo) 10 horas por semana.
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- 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.
V - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES NECESSÁRIAS)
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, 1 para a análise
do Histórico Escolar e 1 para a entrevista.
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.
VI - DO RESULTADO
- O resultado do processo seletivo (candidatos selecionados e lista de espera) será publicado em 29 de
outubro de 2018, no site www.saocamilo-sp.br/novo/servicos/secretaria.php (link "Secretaria –
Resultados") e nos murais da Instituição.
VII - DA ATIVIDADE DO ALUNO
- O período de realização das atividades da Iniciação Científica é de novembro de 2018 a novembro de
2019.
VIII - DO REGIME DE TRABALHO
- O Regime de trabalho será de (no mínimo) 10 horas semanais.
- Este período não deverá interferir nas atividades curriculares regularmente ofertadas pelo Curso de
Psicologia do Centro Universitário São Camilo.
-Os alunos exercerão suas atividades, sem qualquer vínculo empregatício com a Instituição.
-As atividades serão realizadas na instituição coparticipante da pesquisa e no grupo de supervisão que
acontece no Campus Pompeia, em dias e horários estabelecidos previamente.
- A permanência do aluno no projeto de Iniciação Científica depende da avaliação continuada do
desempenho do estudante nas atividades previstas. Esta avaliação é realizada através do registro escrito
e relato verbal das atividades no grupo semanal de supervisão.
- A permanência do aluno também depende da renovação da matrícula no primeiro e no segundo
semestre de 2019.
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IX - 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, em conformidade com o Regulamento do Programa de
Iniciação Científica.
PUBLIQUE-SE
São Paulo, 04 de outubro de 2018.
Mônica Gomes Abel
Secretária Geral
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