
 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE ARAGUAIA 

EDITAL DE SELEÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Estão abertas as inscrições para seleção de candidatos a vagas para o 

Programa de Iniciação Científica da Faculdade Araguaia (PIC). Os acadêmicos 

ingressantes no Programa estarão envolvidos no Projeto de Pesquisa 

TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL. 

 

1 Finalidade 

O objetivo do Programa de Iniciação Científica é oferecer aos acadêmicos do 

ensino superior a oportunidade de participar de projetos científicos orientados 

por pesquisadores inseridos em projetos de pesquisa no Núcleo de Extensão, 

Pesquisa e Pós-Graduação (NEPPG) da Faculdade Araguaia. Os acadêmicos 

selecionados participarão da Pesquisa Trânsito e Mobilidade Urbana 

Sustentável, que será realizada em parceria com uma escola da rede pública 

estadual de educação.  

Tendo como objetivo geral discutir sobre a relação trânsito e mobilidade urbana, 

priorizando refletir sobre soluções para a sustentabilidade. E como objetivos 

específicos investir nos estudantes a fim de prepará-los como cidadãos e 

multiplicadores de atitudes positivas, conscientes e solidárias para mudanças de 

comportamento quanto à mobilidade urbana; apesentar uma política pedagógica 

transdisciplinar que conceitua o tema Trânsito e Mobilidade Urbana como 

questão de cidadania, ética, respeito ao próximo, cooperação mútua, 

sustentabilidade (meio ambiente) e qualidade de vida; estimular a discussão 

coletiva a respeito do tema da Mobilidade Urbana. 

 

2 Coordenadora do Projeto 

Dra. Elaine Nicolodi (Faculdade Araguaia) 

 

3 Requisitos e Compromissos do Estudante de Iniciação Científica 

I. Estar regularmente matriculado. 

II. Ter um bom desempenho acadêmico. 



 

III. Não apresentar histórico escolar com reprovação.  

IV. Não ter registro de processo disciplinar na Faculdade Araguaia. 

V. Dedicar-se, integralmente, às atividades acadêmicas e de pesquisa, no 

mínimo, 4 horas semanais (às quintas-feiras no período das 13h às 17h). 

VI. Manter currículo atualizado e publicado na plataforma Lattes do CNPq, que 

será preenchido juntamente com a Coordenadora do Projeto. 

VII. Apresentar Relatório de Atividades, parcial e final. 

VIII. Participar de reuniões periódicas com a coordenação do projeto. 

IX. O presente edital, com sua respectiva seleção de acadêmicos, ficará válido 

por 1 (um) ano, contados a partir do início das atividades de pesquisa. 

 

3.1 Atividades a serem realizadas 

As atividades serão previamente orientadas pela Coordenadora do Projeto, com 

a apresentação de materiais a serem utilizados na escola-campo da pesquisa – 

o Centro de Ensino de Período Integral (CEPI) Pré-Universitário, localizado na 

Rua 240, s/n - Setor Leste Universitário, Goiânia-GO. Para isso, cada acadêmico 

selecionado receberá uma bolsa-auxílio (para deslocamento/alimentação) no 

valor de R$100,00 mensais por 8 (oito) meses. Atividades:  

 Orientar na produção de folders eletrônicos e clipping de notícias sobre o 

tema do Trânsito e da Mobilidade Urbana Sustentável. 

 Promover discussão sobre legislação de trânsito e mobilidade 

(acadêmicos de Direito e Arquitetura) e análise de notícias sobre o tema 

(acadêmico de Jornalismo), bem como orientação sobre Projetos 

(acadêmico de Pedagogia) 

 Produzir material textual sobre o tema da Semana Nacional de Trânsito 

de 2019. 

 Apresentar banner durante a Semana Nacional de Trânsito de 2019. 

 Produzir artigo científico como resultado do estudo de caso realizado. 

 

 

 

 



 

4 Inscrição 

As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, na Coordenação do Núcleo de 

Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade Araguaia, na Av. T-10, 

1.047 – St. Bueno, Goiânia – GO. 

I. O período de inscrição será de 11/03/2019 a 15/03/2019. 

II. O estudante deverá entregar no ato de sua inscrição.  

 Ficha de inscrição (disponível na coordenação do curso) 

 Carta de Interesse 

III. A ficha de inscrição está no Anexo I deste Edital. 

IV. A carta de interesse deve conter uma breve descrição acadêmica do discente 

e justificativa do interesse do candidato pela temática Trânsito e Mobilidade 

Urbana Sustentável, no Anexo 2 deste Edital. 

V. Tanto o Anexo 1 quanto o Anexo 2 deverão ser entregues impressos no ato 

da inscrição. 

VI. O Histórico dos acadêmicos inscritos será solicitado pelo NEPPG à 

Secretaria. 

 

4.1 Acadêmicos a serem selecionados 

 1 acadêmico do Curso de Jornalismo (do 5º ou 6º períodos). 

 1 acadêmico do Curso de Pedagogia (do 5º ou 6º períodos). 

 1 acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo (do 5º ao 8º períodos). 

 1 acadêmico do Curso de Direito (do 2º período). 

 

5 Seleção 

O processo de seleção será realizado em duas fases: 

I. A primeira etapa consistirá em uma pré-seleção das cartas de interesse.  

II. Dos pré-selecionados serão analisados os históricos. Se houver empate, os 

selecionados participarão de uma entrevista no dia 21/03/2019 às 17h30 (e serão 

avisados no dia 20/03). 

III. O resultado das fases do processo seletivo será fixado na Coordenação do 

Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da Faculdade Araguaia dia 

25/03/2018 e deverão participar de uma reunião no dia 27/03/2019 às 17h30. 



 

IV. Os candidatos não selecionados permanecerão na lista de cadastro de 

reserva, podendo ser convocados em outra ocasião. 

 

6 Disposições Finais 

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com Dra. Elaine Nicolodi pelo 

e-mail: elainearaguia12@hotmail.com. Casos especiais e não contemplados no 

presente edital serão avaliados pelos coordenadores do projeto. 

 

CRONOGRAMA 

Período de Inscrição 11/03/2019 a 15/03/2019 

Divulgação do Edital 09/03/2019 

Resultado final 25/03/2019 

Reunião com os selecionados 27/03/2019 

Início das atividades 28/03/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 
SELEÇÃO PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
DADOS PESSOAIS 
 
Nome:__________________________________________________________ 

CPF:___________________________________________________________ 

RG: ____________________ Órgão de Expedição:______________________ 

Data Nasc.___/___/____ Estado Civil: ________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Tel. Fixo: __________________ Tel. Celular: ___________________________ 

Endereço:_______________________________________________________ 

Nº _________ Complemento: _______________________________________ 

Bairro: ___________________________________CEP: __________________ 

UF: ________ Município: ___________________________________________ 

DADOS ACADÊMICOS 

Matrícula: _____________ 

Curso: (   ) Arquitetura e Urbanismo 

(   ) Direito 

(   ) Jornalismo 

(   ) Pedagogia  

Período ou semestre acadêmico: ___________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2 - FICHA DE INSCRIÇÃO 
SELEÇÃO PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

CARTA DE INTERESSE 

1. Breve descrição acadêmica do discente. 

 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Justificativa do interesse do candidato pela temática Trânsito e Mobilidade 

Urbana Sustentável. 

 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do candidato 


