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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS 

GUARULHOS 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

CHAMAMAENTO PÚBLICO PARA PROCESSO SELETIVO 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA 

 
 

1 – Número de vagas: 2 (duas). 

 
 

2 – Bolsa: perspectiva condicionada à aprovação de projeto a ser 
financiado por agência de fomento (FAPESP; PIBIC e outros). 

 
 

3 – Público alvo: estudantes regularmente matriculados em cursos de 
graduação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – EFLCH. 

 
 

4 – Período de Inscrição: de 24/09 a 06/10/2019 

 
 

5 – Do Projeto: 

 

 
O projeto Observatório de Educação Superior da Escola de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas (EFLCH) da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP) tem com o principal objetivo estabelecer parâmetros e mecanismos 

de avaliação permanente da qualidade do ensino e formação profissional dos 

estudantes bem como da constituição de habilidades específicas conectadas com 

as demandas do mundo do trabalho, ampliação da pesquisa científica e com as 

transformações em curso na sociedade brasileira e no mundo. Realizar 

levantamento de dados sobre indicadores de evasão e contribuir para o 

estabelecimento de uma política institucional de egressos dos cursos de 

graduação e pós-graduação da EFLCH, fortalecendo as relações entre a Escola  

e seus estudantes, gerando subsídios para o planejamento, avaliação e 

aprimoramento das ações de gestão educacional. 



2  

 

6 – Das atividades a serem desenvolvidas: 

 Desenvolvimento de pesquisa de iniciação científica relacionada ao 

Projeto; 

 Elaboração de relatórios parciais e finais de pesquisa de iniciação 
científica; 

 Pesquisa e estudos de autores relacionados com a temática do Projeto; 

 Organização e análise de informações em banco de dados; 

 Construção conjunta e atualização de site; 

 Participação em reuniões periódicas do Projeto; 

 Participação em encontros com o orientador; 

 Participação em atividades de organização de eventos relacionados 

ao Projeto a ocorrer na EFLCH; 

 Participação, com apresentação de trabalho, em congressos, simpósios, 

entre outros eventos relacionados com a temática do projeto. 

 
 

7 – Da disponibilidade para participação no Projeto 
 

A participação no Projeto prevê o cumprimento de uma jornada de 20 horas 

semanais sob a supervisão do professor orientador. 

 

8 – Inscrições: 
 

8.1. Enviar a relação de documentos abaixo aos cuidados da Profa. Dra. 

Regina Reis para o seguinte endereço eletrônico: regina.reis@unifesp.br: 

 Uma cópia do histórico escolar atualizado; 

 Ficha de inscrição completa e carta de justificativa (modelos clique aqui); 

Identificar o assunto da mensagem com a expressão Processo Seletivo IC + 

“nome completo do candidato”. 

9 – Do processo seletivo: 
 

9.1. Entrega da documentação completa; 

 
9.2. Análise do coeficiente de rendimento da Unifesp; 

 
9.3. Análise da disponibilidade de tempo para dedicar-se ao Projeto; 

 
9.4. Entrevista (horário e local a ser divulgado por e-mail e no site do campus) 

 
10 – Do desligamento ou cancelamento da participação no projeto 
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O aluno de graduação será desligado do Projeto mediante as seguintes 

mailto:regina.reis@unifesp.br
https://www.unifesp.br/campus/gua/images/Formulário.docx
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situações: 
 

 Conclusão do curso de graduação; 

 Desistência por livre escolha;; 

 Desempenho insatisfatório no cumprimento das atividades previstas 

neste chamamento, após processo de avaliação com a coordenação do 

Projeto. 

 
 

11 - Cronograma 

 
25/09 a 06/10/2019 Período de Inscrição 

07/10/2019 Deferimento das inscrições 

08/10 a 10/10 Entrevistas 

14/10/2019 Divulgação dos resultados 

15/10/2019 Início da participação no projeto 

 

São Paulo, 24 de setembro de 2019. 
 
 
 
 
 

 

Profa. Dra. Regina Reis 

Professora Visitante da Unifesp Campus Guarulhos 

Co-coordenadora do Projeto Observatório de Educação Superior da 
EFLCH/UNIFESP 


