
 

 Faculdade Evangélica de Ceres - FECER 
Av. Brasil, Qd. 13 Morada Verde, Ceres-GO – CEP: 76.300-000 – Fone: (62) 3307 7500 – www.facevangelicaceres.edu.br 

“...grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres.” Sl 126,3 
 

 

FACULDADE EVANGÉLICA DE CERES 

E D I T A L Nº 01, DE 06 DE JUNHO DE 2022 

  

Dispõe sobre a abertura de vagas para o PICIFEC 

- Programa de Iniciação Científica 

Interdisciplinar da Faculdade Evangélica de 

Ceres para 2022/2023. 

  

A Coordenação de Iniciação Científica do Curso de Administração da Faculdade Evangélica 

de Ceres abre edital para seleção interna de estudantes para vagas no Programa de Iniciação 

Científica Interdisciplinar para os cursos da Faculdade Evangélica de Ceres, dispondo o seguinte:  

  

Das vagas 

1. Para o período de junho de 2022 a maio de 2023, serão ofertadas 20 (vinte) vagas, para os 

discentes matriculados nos cursos da Faculdade Evangélica de Ceres. As vagas remanescentes 

e não constantes neste edital serão realocadas em caráter provisório assim que o solicitarem 

durante o período previsto para este edital.  

 

Quadro de Vagas  

Linha de pesquisa Professor Responsável Vagas 

Letramento Científico, Métodos de Estudo e 

Produção Científica. 

Prof.º Esp. Murilo Marques Costa e 

Prof.ª Ma. Renata Sousa Nunes 
20 

 

Das atribuições 

2 São atribuições do aluno de iniciação científica:  

2.1 Assistir o docente no atendimento de grupos de estudo; 
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2.2 Acompanhar e auxiliar o docente em atividades relacionadas com a linha de pesquisa em 

desenvolvimento; 

2.3 Realizar leituras suplementares para o auxílio às atividades desenvolvidas; 

2.4 Elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas.  

3 É vetado ao aluno de iniciação científica:  

3.1 Substituir o professor na regência de aulas; 

3.2 Executar funções administrativas;  

3.3 Exercer a iniciação científica no seu horário de aula;  

3.4 Elaborar ou corrigir provas e trabalhos;  

3.5 Atribuir notas e frequência.  

  

Do início e duração das atividades 

4 O início das atividades dos (as) estudantes será no mês de junho de 2022 com término em maio 

de 2023. Sendo o período renovado automaticamente, até a conclusão do curso, mediante 

solicitação do professor orientador à coordenação do Programa de Iniciação Científica (PIC).  

 

Da carga horária 

5 A carga horária é de 6 (seis) horas/semanais, assim estabelecidas:  

5.1 04 (quatro) horas para atividades práticas e coleta de dados;  

5.2 02 (duas) horas em atividades e leituras complementares conforme orientação do professor 

responsável e sob supervisão da coordenação de iniciação científica.  

 

Das inscrições 

6 As inscrições poderão ser efetuadas no período de 00h01min de 06/06/2022 às 23h59min de 

10/06/2022 por meio do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB74RT1ZuDwKts1Vu_BpkvHUxqXVdc5luZb

N_6SbIVfgIgAw/viewform?usp=sf_link 
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Das condições necessárias à inscrição 

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

7.1 Estar devidamente matriculado em um dos cursos da Faculdade Evangélica de Ceres;  

7.2 Ter cursado o primeiro período do curso;  

7.3 Ter cursado e obtido aprovação na disciplina de Metodologia Científica; 

 

Da seleção dos candidatos 

8 Para seleção serão considerados:  

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

65,0 pontos). (Caráter classificatório/eliminatório). 

8.2 Entrevista com o coordenador do programa de iniciação científica e com o professor 

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

classificatório/eliminatório).  

8.3 Horário e data da entrevista serão divulgados posteriormente ao término das inscrições via e-

mail para o candidato. 

 

Da seleção e classificação 

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

final do processo seletivo divulgado no site da Faculdade Evangélica de Ceres no dia 

20/06/2022, segunda-feira.  

 

Das Disposições finais 

10 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 obtenção do certificado.  

11 Além dos professores responsáveis citados no item 1 deste edital, poderão, a qualquer 

momento, ser inseridos professores convidados de acordo com a necessidade do Programa. 

12 Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação de Iniciação Científica 

juntamente com os professores responsáveis.  
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Ceres, 06 de junho de 2022.  

 

 

 

Prof.º Esp. Murilo Marques Costa 
Coordenador do Programa de Iniciação Científica 

Curso de Administração 
Faculdade Evangélica de Ceres 

 

 

 

 

Prof.ª Ma. Renata Sousa Nunes 
Professora Responsável 

Faculdade Evangélica de Ceres 

 


