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 EDITAL Nº 01/2017 

O Curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Vale do 

Salgado, autorizado pela PORTARIA MEC. SESu Nº 603 de 29 de Outubro de 2014, torna 

público, para conhecimento dos interessados, o presente Edital que regulamenta o 

processo de inscrição e seleção para o Projeto de Iniciação Científica: “MEMÓRIAS 

DO CORPO: DIALOGANDO COM OS SABERES PRODUZIDOS NO 

MOVIMENTO DA VIDA” 

1. DO OBJETO: 

 Constitui objeto deste Edital a seleção de 10 acadêmicos (as) para o projeto de 

iniciação cientifica “MEMÓRIAS DO CORPO: DIALOGANDO COM OS 

SABERES PRODUZIDOS NO MOVIMENTO DA VIDA”, para 

desenvolvimento dos objetivos da proposta.   

2. DOS PARTICIPANTES: 

Poderá concorrer a seleção somente os alunos que comprovadamente 

preencham aos seguintes requisitos: 

 Estar regulamente matriculado no Educação Física; 

 Média Global ≥ 7,0 

 Comprometer-se, no período de vigência do Projeto, a se dedicar às atividades, 

sem prejuízo de suas atividades discentes regulares. 

 Não poderá participar do projeto, o(a) aluno(a) que possuir vínculo em outros 

projetos de extensão ou pesquisa na instituição.  

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES: 

 Atuar em todo o processo de desenvolvimento do projeto – preparação, 

execução e avaliação; 

 Análise, armazenamento e divulgação das informações coletadas; 

  Levantamento bibliográfico; 

 Registrar todas as ações do projeto; 

 Identificar das práticas corporais na história do município de Icó;  

 Identificar práticas que se mantiveram presentes no processo histórico;  

 Organizar álbum de fotografias e vídeo documentário de memorias corporais;  

 Organizar a exposição “Memórias do corpo”  

 Elaboração de relatórios parciais e final  
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 Elaborar estudo a ser apresentado e publicado na Semana de Iniciação Cientifica 

da Faculdade Vale do Salgado  

  Fortalecer a pesquisa no âmbito acadêmico; 

 

4. DO PRAZO DO PROJETO 

 O projeto terá duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante a 

comprovação de aproveitamento do mesmo; 

 A renovação fica condicionada a avaliação da disponibilidade, compromisso e 

responsabilidade dos estudantes envolvidos.  

 

5. DO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

 Os alunos selecionados desenvolverão suas atividades na Faculdade Vale do 

Salgado;  

 Em campo na coleta de informações.  

 

6. DAS PENALIDADES: DESLIGAMENTO DO PROJETO  

 Serão excluídos do Projeto os (as) integrantes que tiverem 3 (três) faltas 

consecutivas ou 5 (cinco) alternadas nas atividades do Projeto; 

 Serão excluídos do Projeto alunos (as) que tiverem um aproveitamento 

acadêmico inferior a 75% das disciplinas cursadas após ingresso no projeto; 

 O aluno que não cooperar com o trabalho coletivo.  

 

7. DO PROCESSO SELETIVO: 

O processo de seleção de alunos de Iniciação Cientifica será realizado por 

Comissão de seleção nomeada pelo Professor orientador do projeto.  

7.1) Comissão de seleção 

A comissão de seleção deve ser composta pelo Coordenador do projeto, na 

condição de presidente e membro nato, além de dois professores do Curso o qual o 

projeto está vinculado.  

7.2) Etapas do processo seletivo: a seleção ocorrerá em duas etapas: 

a) Primeira etapa: Verificação dos documentos exigidos no presente Edital; 
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b) Segunda etapa: Realização de entrevista com foco no interesse e nas perspectivas do 

candidato em relação à sua participação no projeto de iniciação. 

CRITÉRIOS ESPECIFICAÇÕES PONTUAÇÃO TOTAL 

 

 

Interesse e 

perspectivas sobre a 

formação em 

licenciatura 

Disponibilidade de 
tempo  

3,0   

 

 

10,0  

Articulação na 
formulação de ideias 

2,0 

Concepção acerca do 
tema da pesquisa 

3,0 

Demonstração de 
interesse pela pesquisa 

2,0  

Total de pontos da 2ª etapa 10,0 

 

 

8. DA INSCRIÇÃO: 

PERIODO: 24 de Abril a 05 de Maio de 2017. 

LOCAL: Recepção da FVS ou Coordenação do Curso. 

DOCUMENTACAO EXIGIDA:  

 Formulário de inscrição devidamente preenchido; 

 Foto 3x4 recente; 

 Cópia do comprovante de matrícula referente ao semestre 2017.1; 

 Histórico Escolar atualizado com todas as informações das disciplinas cursadas; 

(para alunos a partir do 2º período);  

 Currículo acadêmico devidamente comprovado;  

 TAXA DE INSCRIÇÃO: 3,00 reais. OBS: O valor da taxa de inscrição não tem 

fins lucrativos, sendo que os valores serão destinados para as atividades do 

projeto.  
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9. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO: 

 

Período de Inscrição 24 de Abril a 05 de Maio de 

2017 

Analise curricular 08 de Maio 2017 

Lançamento dos nomes de candidatos 

aptos para a entrevista e calendário de 

realização de entrevista 

                   09 de Maio 2017 

Entrevistas  
 11 de Maio de 2017 

Resultado final  
15 de Maio de 2017 

Primeira reunião do projeto 
18 de Maio de 2017 

 

 

 

Icó, CE, 17 de Abril de 2017 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

                                                  Evandro Nogueira de Oliveira  

                                                       Coordenador do Projeto 

 


