
 

 
 

 

 

FACULDADE EVANGÉLICA DE CERES 

E D I T A L nº 01/2020 

DA ABERTURA DE VAGAS PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA NO CURSO DE 

FISIOTERAPIA 

 

A FACULDADE EVANGÉLICA DE CERES abre edital para seleção interna de 

discentes para vagas em iniciação científica, dispondo o seguinte: 

 

01. Das vagas: 

Para o primeiro semestre do ano letivo de 2020, serão ofertadas 2 vagas, para o 

Curso de Fisioterapia. As vagas remanescentes e não constantes neste edital serão 

realocadas assim que o docente solicitar no ano letivo de 2020. 

 

Quadro de Vagas 

Linha de pesquisa Professor Responsável Vagas 

Efeitos de dois programas de Retreinamento 

de Corrida sobre a dor, função e cinemática 

dos membros inferiores de corredores com 

dor patelofemoral: ensaio clínico 

randomizado com follow-up de seis meses 

José Roberto de Souza 

Júnior 

 

02 

 

02. Das atribuições: 

São atribuições do discente de iniciação científica: 

I- Assistir o docente no atendimento de grupos de estudo; 

II- Auxiliar o docente em atividades de extensão; 

III- Acompanhar e auxiliar o docente em atividades relacionadas com a linha de pesquisa 

em desenvolvimento; 

IV- Realizar leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas; 

V- Elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas. 



 

 
 

 

É vetado ao discente de iniciação científica: 

I- Substituir o professor na regência de aulas; 

II- Executar funções administrativas; 

III- Exercer a iniciação científica no seu horário de aula;  

IV-Elaborar ou corrigir provas e exames; 

V- Atribuir notas e frequência. 

 

03. Do início e duração das atividades: 

O início das atividades dos (as) discentes será no mês de março com término em 

junho de 2020. Sendo o período renovado automaticamente, até a conclusão do curso, 

mediante solicitação do professor orientador à coordenação do Programa de Iniciação 

Científica (PIC). 

 

04. Da carga horária: 

A carga horária é de 4 (quatro) horas/semanais, assim estabelecidas: 

- 02 horas para atividades práticas e coleta de dados; 

- 02 horas em atividades e leituras complementares conforme orientação do professor da 

disciplina e sob supervisão da coordenadora de iniciação científica. 

 

05. Das inscrições: 

As inscrições poderão ser efetuadas no período de 17/02/2020 a 28/02/2020, na 

secretaria da instituição com a auxiliar de secretaria acadêmica Thays. Para tanto, será 

preenchido o formulário de Inscrição que se encontra na secretaria. 

 

06. Das condições necessárias à inscrição: 

São requisitos para que o aluno se inscreva no Programa de Iniciação Científica: 

I- Ser aluno do curso de Fisioterapia; 

II- Ter cursado o primeiro período do curso; 

 

 



 

 
 

07. Da seleção dos candidatos: 

Para seleção serão considerados: 

I - Análise do histórico escolar. O (A) candidato (a) deve obter média global igual ou 

superior a 70,0 pontos. (Caráter classificatório/eliminatório). 

II - Entrevista com a coordenadora do programa de iniciação científica e com o professor 

responsável pela linha de pesquisa correspondente a (s) vaga (s). (Caráter 

classificatório/eliminatório). A ser realizada no dia 03 de março de 2020 com horário a 

ser definido e divulgado. 

 

08. Da seleção e classificação: 

Todas as etapas do processo seletivo são de caráter classificatório/eliminatório. O 

resultado final do processo seletivo estará fixado no mural do curso de Fisioterapia até o 

dia 10 de março de 2020. 

 

09. Das Disposições finais:  

O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação total dos 

critérios e regras estabelecidas neste Edital, dos quais não poderá alegar 

desconhecimento. Sendo a entrega do relatório semestral primordial para entrega do 

certificado. 

Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação de 

Iniciação Científica juntamente com os professores orientadores. 

 

 

Ceres, 17 de Fevereiro de 2020. 

 

 

Ma. Maria Juíva Marques de Faria Souza 

Coordenadora de Programa de Iniciação Científica do curso de Fisioterapia 

Faculdade Evangélica de Ceres 

 


