
 

 

EDITAL EXTRAORDINÁRIO PARA PARTICIPANTES ACADÊMICOS 
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - COPES Nº 002/2020 

  
 A Coordenação de Pesquisa vem por meio deste, informar que está aberto o 
processo seletivo extraordinário para Participantes Acadêmicos da Iniciação Científica, a 
fim de atuar no projeto “Estudo-Piloto para a Implantação de uma Rede Brasileira 
Antimicrobiana em Saúde Pública” que será executado através de uma parceria entre o 
Centro Universidade São Lucas Ji-Paraná - UniSL e a Universidade de São Paulo – USP. 
 
CONFORME INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

      Define-se como aluno Participante Acadêmico de Iniciação Científica aquele que 
executa um conjunto de atividades que auxiliam o professor pesquisador e contribuem 
para o aprimoramento discente. A função de Participante Acadêmico na Iniciação 
Científica não estabelece vínculo empregatício entre o acadêmico, o Centro Universitário 
São Lucas Ji-Paraná - UniSL Ji-Paraná e a instituição parceira, sendo obrigatório após o 
processo seletivo a assinatura do Termo de Compromisso. 
 
1. DAS INSCRIÇÕES 

 
1.1. As inscrições para participação do processo seletivo serão realizadas no período 
de 13 a 31 de outubro de 2020, através da ficha de inscrição que consta no Anexo 2. 
1.2. O prazo para realização da Participação Acadêmica na Iniciação Científica neste 
projeto é de um ano, com programação de início em Novembro/2020 até Novembro/2021. 
1.3. Estão aptos a participar desse processo seletivo todos os alunos regularmente 
matriculados no segundo semestre de 2020 nos cursos do UniSL Ji-Paraná: 
1.3.1. Possuir bom desempenho acadêmico evidenciado pelo histórico escolar; 
1.3.2. Estar aprovado nas disciplinas relacionadas à pesquisa e que não estejam 
respondendo a processos disciplinares, perante a instituição. 
1.4. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição que consta no Anexo 2 e 
enviar ao e-mail: pesquisajp@saolucas.edu.br, no período de 13 à 31 de outubro de 2020.  
1.5. As vagas disponíveis constam no Anexo 3. 
 
2. DAS OBRIGAÇÕES 

 
2.1. Participar das atividades que o professor pesquisador responsável pelo projeto 
submeta à Coordenação de Pesquisa por 12 horas semanais, sem que estas comprometam 
ou atrapalhem seu desempenho acadêmico em sala de aula. 
2.2. Apresentar ficha mensal de efetividade, disponível na Coordenação de Pesquisa. 



 

2.3. Apresentar um Relatório contendo um trabalho científico ao final do período 
orientado pelo professor pesquisador responsável pelo projeto. 
 
3. DA SELEÇÃO 

 
3.1. A seleção dos acadêmicos inscritos para as vagas de Participante da Iniciação 
Científica será realizada no dia 03 de novembro de 2020. 
3.2. A Seleção será realizada pelo Comitê Institucional de Pesquisa tendo em conta o 
histórico acadêmico considerando a média aritmética simples entre a nota da(s) 
disciplina(s) objeto da Pesquisa e a média global dos semestres cursados.  
3.3. Os acadêmicos que apresentarem (via e-mail junto a inscrição) Certificados de 
Participação em Iniciação Científica realizada anteriormente terão acrescido 1 (um ponto) 
por cada semestre comprovado somado aos pontos aferidos de acordo com o ponto 3.2 
deste Edital. 
3.4. Para a seleção será requerido que o acadêmico tenha meio de transporte (moto ou 
carro) para que possa realizar as coletas em campo, que serão em propriedades rurais do 
município de Ji-Paraná. 
3.5. Em caso de empate será considerado como critério de “Desempate” a maior média 
global do Histórico Virtual Acadêmico em pdf (portal do aluno), ou impresso e como 
segunda opção a data de nascimento tendo preferência o candidato com mais idade. 
 

 
4. DA DIVULGAÇÃO E EFETIVAÇÃO 

 
4.1. A divulgação do(s) resultados será publicado na página da Coordenação de 
Pesquisa, encaminhada para o e-mail dos candidatos e afixada no mural da Coordenação 
de Pesquisa no dia 03 de novembro de 2020. 
4.2. Não cabe recurso após a divulgação do resultado deste processo seletivo. 
4.3. Os acadêmicos selecionados deverão procurar o professor pesquisador 
responsável pelo projeto indicado neste edital para alinhamento dos detalhes de execução 
e do início as atividades. 
4.4. Os acadêmicos aprovados deverão comparecer à Coordenação de Pesquisa para 
assinatura do Termo de Compromisso de Participação na Iniciação Científica entre os 
dias 26 a 31 de outubro das 14h às 17:30h. Caso o aluno não assine o Termo de 
Compromisso nessas datas será considerado DESISTENTE. 
 
5. DA RESPONSABILIDADE E DA VIGÊNCIA 

 
5.1. O Participante na Iniciação Científica antes de assinar o Termo de Compromisso 
deverá estar ciente que cumprirá com o planejamento indicado pelo professor pesquisador 
e deverá também cumprir todas as orientações e prazos estabelecidos neste edital. 



 

5.2. O período que compreende a execução da Participação na Iniciação Científica será 
de 03/11/2020 a 01/11/2021 (Anexo 1). 
 
6. DA CERTIFICAÇÃO 

 
6.1. Ao finalizar a Participação em Iniciação Científica, se o acadêmico tiver 
apresentado na Coordenação de Pesquisa os formulários de Efetividade mensais junto ao 
Relatório Final e Avaliação do Professor Pesquisador responsável pelo projeto 
devidamente assinado e carimbado por este até a data da vigência, será emitido 
Certificado de Participação em Iniciação Científica conforme modelo da Coordenação de 
Pesquisa do UniSL – Ji-Paraná, no mês de dezembro. 
 
7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
7.1. Qualquer situação não contemplada neste Edital será dirimida pela Comitê 
Institucional de Pesquisa do UniSL – Ji-Paraná. 
 
 
 
 

Ji-Paraná, 13 de outubro de 2020 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Carlos da Silva 
Coordenador de Pesquisa 

 



 

 
 

ANEXO 1 - CRONOGRAMA 
 
 

CRONOGRAMA: PARTICIPAÇÃO NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

ATIVIDADE PERÍODO SETOR 

Divulgação da Oferta de Vagas  13 de outubro 

COORDENAÇÃO DE 
PESQUISA 

UNISL JI-PARANÁ 

Período de Inscrição – Entrega 
dos Documentos Solicitados 

13 a 31 de outubro 

Análise de Documentos 02 de novembro 

Divulgação dos Resultados 03 de novembro 

Assinatura dos Termos de 
Compromisso 

26 à 31 de outubro 

Período de Vigência da 
Participação em IC 

03/11/2020 a 
02/11/2021 

Entrega da Ficha de Efetividade 
Mensal 

Até o dia 05 de cada 
mês 

Relatório Final de Participação 
em IC 

30 de outubro de 
2021 

Entrega de Certificado 01 a 10 de 
dezembro de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO 2 - FICHA DE INSCRIÇÃO - EDITAL EXTRAORDINÁRIO COPES Nº 
002/2020 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

NOME DO POSTULANTE: 

CÓDIGO (Não preencher): 

E-MAIL: 

CELULAR: 

TÍTULO DO PROJETO: 

 

COORDENADOR DO PROJETO: 

CURSO DO POSTULANTE: 

NÚMERO DE MATRÍCULA: 

DOCUMENTOS ANEXOS (Não preencher): 

Histórico Acadêmico (     ) 

Atestado de Matrícula (     ) 

Atestado de Iniciação Científica (     ) Quantos (     ) 

ASSINATURA DO POSTULANTE: 

LOCAL E DATA: 

Ji-Paraná, ___/___/_____ 

 
 

RECIBO DE INSCRIÇÃO – EDITAL COPES 002 - 2020 

NOME DO POSTULANTE: 

CÓDIGO: 

_______________ 

ASSINATURA DA SECRETÁRIA: 

__________________________________ 

LOCAL E DATA: 

Ji-Paraná, 
___/___/_____ 

 
 



 

 
ANEXO 3 - DAS VAGAS – EDITAL COPES 001 – 2020 

 
 

PROJETO ORIENTADOR (A) VAGAS 

Estudo-Piloto para a Implantação 
de uma Rede Brasileira 

Antimicrobiana em Saúde Pública 

 

Profa. Dra. Natália 
Faria Romão 
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