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                                          EDITAL N. 01º, DE 21 DE JUNHO DE 2016 

 

PROGRAMA DE INCENTIVO À PESQUISA 

 

 

Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento de 

Projetos de Pesquisa na Universidade Federal do 

Amapá – Campus Binacional Oiapoque, encontram-

se abertas as inscrições para alunos regularmente 

matriculados, conforme estabelece o presente Edital. 

 

CAPÍTULO I - CANDIDATOS  

 

Art. 1
o
 - Serão disponibilizadas 02 vagas para candidatos que estejam dispostos a desenvolver 

Projeto de Pesquisa sobre o tema intitulado: Prevalência de Dor Lombar e Fatores Associados 

em uma População da Área de Fronteira no Norte do Brasil. Podendo ser formado cadastro de 

reserva para possíveis chamadas futuras, de acordo com a necessidade do Projeto de Pesquisa.  

 

§ 1
o
 - São candidatos todos os alunos que estejam regularmente matriculados, cursando até o 

penúltimo semestre letivo do Curso de Bacharelado em Enfermagem, que não tenham sido 

reprovados e apresentem Coeficiente de Rendimento igual ou superior a 65%, e que não 

tenham vínculo empregatício de qualquer natureza. O orientador irá selecionar os alunos 

candidatos com base na análise da Prova de Conhecimentos Específicos em Metodologia 

da Pesquisa e Histórico Escolar. 

 

CAPÍTULO II – DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 2
o
 - As inscrições deverão ser realizadas durante o período de 22 de Junho à 28 de Junho de 

2016, das 08:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h, em dias úteis, na Coordenação de Enfermagem, 

mediante a entrega de: 



 
 

  

 

1. Curriculum Lattes do aluno candidato ao Programa de Incentivo à Pesquisa; 

 

2. Histórico Escolar do aluno, emitido via SIGU ou pela Secretaria da UNIFAP. 

 

CAPÍTULO III – DAS PROVAS 

 

Art. 3º - A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório ocorrerá no dia 01 de Julho das 

19:00hs às 21:30hs, e será composta de 20 (vinte) questões que avaliarão as habilidades e os 

conhecimentos do candidato referente à Metodologia da Pesquisa. 

§ 1º As provas objetivas serão compostas por questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas em cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta. 

§ 2º  O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com 

material transparente e incolor, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o 

único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será de 

inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 

especificas contida neste edital, no caderno de prova e na folha de respostas. Em nenhuma hipótese, 

haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

§ 3º Será de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido 

da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com 

este edital e(ou) com a folha de respostas, tais como: marcação rasurada ou emendada, campo de 

marcação não preenchido integralmente e(ou) mais de uma marcação por questão. Nesses casos, 

será atribuída nota 0,00 (zero) a questão. 

§ 4º A prova terá duração de 2 horas e 30 minutos. O candidato somente poderá retirar‐se 

definitivamente da sala de aplicação das provas após 1 (uma) hora de seu início. Nessa ocasião, o 

candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de prova. 

§ 5º Será eliminado do certame o candidato que obtiver, na prova objetiva, nota inferior a 5,00 

(cinco) pontos. Cada questão valerá (1 ponto), totalizando 20 pontos para cada questão. O 

candidato eliminado na forma deste subitem não terá classificação alguma no processo seletivo. 

§ 6º  Terá suas provas anuladas e será eliminado do processo seletivo o candidato que, em qualquer 

momento do processo ou durante a aplicação das provas: 

a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e(ou) ilegais para obter vantagens para si e(ou) para 

terceiros; 

b) for surpreendido dando e(ou) recebendo auxílio para a execução das provas; 



 
 

  

c) se utilizar de lápis, borracha, livro, dicionário, notas e(ou) impressos não autorizados e(ou) que se 

comunicar com outro candidato; 

 

CAPÍTULO IV - CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

Art. 4
o -

 Em caso de empate, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) for mais idoso; 

b) obtiver o maior percentual de Coeficiente de Rendimento; 

 

CAPÍTULO V - DOS RECURSOS 

 

Art. 5
o -

 O prazo para impugnação deste Edital é de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir de sua 

publicação. Casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador do Projeto. 

 

CAPÍTULO VI – DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 6
o
 - A divulgação dos resultados será feita mediante comunicado da Coordenação de 

Enfermagem, no dia 04 de Julho de 2016. 

 

CAPÍTULO VII – DOS COMPROMISSOS  

 

Art. 7
o
 - Uma vez selecionados os Candidatos, seus integrantes assumirão, junto à Coordenação do 

Projeto de Pesquisa, os seguintes compromissos: 

 

§ 1
o
 - Encaminhar relatórios semestrais de atividades ao Professor Orientador, para fins de 

avaliação, registro e arquivo, contendo: 

 

Atividades desenvolvidas; 

Dificuldades encontradas; 

Próximas etapas do projeto a serem desenvolvidas; 

Reavaliação do cronograma de atividades. 

 

§ 2
o
 - Submeter, no mínimo, um artigo a periódico da área da Saúde, durante a vigência do 

PROGRAMA; 



 
 

  

§ 3
o
 - Submeter, no mínimo, um artigo a congressos nacionais/internacionais, até 12 (doze) 

meses após o início da vigência do Programa de Incentivo à Pesquisa; 

§ 4
o
 - Apresentar o Projeto no Seminário de Projetos de Pesquisa, em data a ser divulgada; 

 

Parágrafo Único - O não cumprimento, sem justificativa, de qualquer dos compromissos acima 

descritos, acarretará a suspensão imediata, temporária ou definitiva, do aluno. 

 

I – PROGRAMA DE INCENTIVO À PESQUISA 

 

§ 1
o 

- O prazo de vigência do Programa de Incentivo à Pesquisa será de (12 meses) - Julho/2016 

a Julho/2017, observando que cada acadêmico será contemplado com horas de atividades 

complementares.  

§ 2
o
 - Dedicar, no mínimo, 04 horas/aula semanais às atividades relacionadas com o Projeto de 

Pesquisa a ser combinado com o professor-orientador; 

§ 3
o
 - Elaborar relatório técnico-científico parcial e final, a ser encaminhado ao professor-

orientador, até o último dia vigente estabelecido no projeto, independentemente da data de 

início; 

§ 4
o
- Elaborar relatório técnico-científico das atividades desenvolvidas em caso de 

cancelamento no transcorrer do período. 

 

 

CAPÍTULO VIII – CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

DESCRIÇÃO 

DATA LIMITE PARA SUBMISSO DE PROJETOS 

PRAZO 

PERÍODO PARA INSCRIÇÃO 22/06/2016 - 28/06/2016 

PROVA OBJETIVA 01/07/2016 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 04/07/2016 

VIGÊNCIA DO PROGRAMA 05/07/2016 - 05/07/2017 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

CAPÍTULO IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 8
o
 - A solicitação com documentação incompleta será devolvida sem avaliação. 

 

Art. 9
o
 – O Coordenador do Projeto de Pesquisa reserva-se o direito de resolver os casos omissos e 

situações não previstas neste edital. 

 

Art. 10
o
 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

                   

 

                                                                                                       Oiapoque, 21 de Junho de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

LUIZ ARMANDO VIDAL RAMOS 

Membro do Colegiado de Enfermagem – SIAPE 2064472 

Coordenador do Projeto de Pesquisa 


