
                                                                                                        
 

 

Faculdade do Sul da Bahia – FASB 
Instituto Francisco de Assis - IFA 

Projeto Jovem Cientista 

EDITAL Nº 01/ 2018-1 
 
A Faculdade do Sul da Bahia – FASB e o Instituto Francisco de Assis – IFA, torna pública 
a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, com vistas à seleção de 
Monitor para o primeiro ano do PROJETO JOVEM CIENTISTA (2018.1). 
 
O PROJETO JOVEM CIENTISTA (JC) trata-se de um programa de iniciação científica 
para o primeiro ano e segundo ano do ensino médio do Instituto Francisco de Assis (IFA) 
que tem como propósito maior fortalecer o protagonismo juvenil com a oferta de 
atividades que promovam a educação científica e humanística, a valorização da leitura, da 
cultura, o aprimoramento da relação teórica e prática, da utilização das novas tecnologias 
e o desenvolvimento de metodologias criativas e emancipadoras. Durante o 
desenvolvimento deste projeto, os alunos do IFA estarão inseridos dentro de uma das 
quatro grandes áreas do conhecimento (engenharia civil, humanas, saúde e engenharia 
de produção / engenharia de controle e automação) contempladas na Faculdade do Sul 
da Bahia (FASB). 
 

Área de Estudo Vagas Conhecimentos Necessários 

 
 
 

Saúde 

 
 

03 (três) 
 
 
 

 Alunos a partir do 5º período dos cursos de saúde 
(enfermagem e biomedicina) 

 Disponibilidade nas terças –feiras (13:00h às 16:00h) 

 Produção do conhecimento científico 

 Etapas da pesquisa científica 

 Relação da ciência com a sociedade 

 Pesquisa de campo X revisão bibliográfica 

 Estrutura de um artigo científico 

 
 
 

Humanas 

 
 
 

03 (três) 
 
 
 

 Alunos a partir do 5º período do curso de direito 

 Disponibilidade nas terças –feiras (13:00h às 16:00h) 

 Produção do conhecimento científico 

 Etapas da pesquisa científica 

 Relação da ciência com a sociedade 

 Pesquisa de campo X revisão bibliográfica 

 Estrutura de um artigo científico 

 
 
 

Controle e 
automação 

Engenharia de 
Produção 

 
 
 
4 

(quatro) 
 
 
 

 Alunos a partir do 5º período dos cursos de engenharia 

de produção e engenharia de controle e automação 

 Disponibilidade nas segundas–feiras (13:00h às 16:00h) 

 Produção do conhecimento científico 

 Etapas da pesquisa científica 

 Relação da ciência com a sociedade 

 Pesquisa de campo X revisão bibliográfica 

 Estrutura de um artigo científico 

 
 
 

Engenharia Civil 

 
 
 

03 (três) 
 
 
 

 Alunos a partir do 5º período do curso de engenharia civil 

 Disponibilidade nas segundas–feiras (13:00h às 16:00h) 

 Produção do conhecimento científico 

 Etapas da pesquisa científica 

 Relação da ciência com a sociedade 

 Pesquisa de campo X revisão bibliográfica 

 Estrutura de um artigo científico 
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1) Da inscrição.  
Os alunos poderão efetuar a inscrição de 16/04 à 18/04 de 2018, das 19:00h às 22:00h, na sala 
do EMAAPE - Campus II (profa. Diana Cavalcante) e NUUPE – Campus I (prof. Cosme Andrade) 
da FASB. Para efetivar a inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição (Anexo I). 
Não serão aceitas inscrições posteriores à data máxima. Poderão candidatar-se à vaga todos os 
interessados que obedecerem aos critérios abaixo: 

a) Ser aluno regularmente matriculado nesta Instituição de Ensino (FASB); 
b) Não ter sofrido nenhuma penalidade disciplinar durante o curso; 
c) Ter cursado a disciplina metodologia da pesquisa científica 
d) As atividades de monitoria não poderão prejudicar outras, por ele exercidas, em disciplinas 

nas quais estiver matriculado. 
e) Não será cobrada taxa de inscrição. 
f) Ter disponibilidade nas segundas-feiras ou terças-feiras das 13:00h às 16:00h. 
g) Ter tido alguma experiência com pesquisa científica 
h) Ter currículo Lattes 

 
2) Da atividade de monitoria.  
 
É compromisso do monitor do projeto JC acompanhar e auxiliar, durante as atividades teóricas e 
práticas e sob a supervisão do professor orientador da área, os alunos do primeiro ou segundo 
ano do ensino médio do IFA que estarão desenvolvendo os projetos de pesquisa. A carga horária 
a ser cumprida pelo monitor é de 3 horas/aula semanais. 
 
Os alunos interessados no Programa de Monitoria do JC realizarão atividades de: 
 

a) auxílio em atividades práticas de coleta e análise de dados; 
b) cooperação com o professor no acompanhamento do desenvolvimento de atividades 

teóricas e práticas, elucidando dúvidas dos alunos; 
c) reuniões com o grupo de pesquisa visando as melhores estratégias para o 

desenvolvimento dos projetos 
 
3) Da certificação.  
 

Aos alunos monitores, será emitido Certificado de Monitoria do projeto Jovem Cientista, de 
acordo com o tempo de permanência no Programa, com o conceito obtido, desde que 
cumpram, integralmente, o plano estipulado pelo Professor Orientador. A quantidade de horas, 
bem como o período de trabalho, poderá ser negociada com o Professor Orientador da 
monitoria.  

 
4) Da seleção.  

 
Os alunos que se inscreverem para as vagas deverão submeter-se à uma prova teórica (valor: 
10 pontos) contemplando os assuntos apontados para cada área (citado anteriormente) e uma 
entrevista (valor: 10 pontos) com a coordenação e professor (área) do projeto Jovem Cientista. 
Estes procedimentos fazem parte do processo seletivo, pelo qual passarão os alunos inscritos, 
e que acontecerá (prova seguida da entrevista) no dia 19/04/2018 (campus I – sala SOEP) e 
20/04/2018 (campus II – sala do EMAAPE) às 20:30h. A entrevista será pontuada em uma 
escala de zero a dez pontos. Serão classificados os candidatos que atingirem a média sete, 
ficando os demais candidatos em um cadastro de reserva. 
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5)  Dos casos omissos.  

Os casos omissos serão julgados pelo Diretora Geral, Coordenadora do Projeto JC e 
Professores orientadores do JC 
 

6)  Documentos para serem entregues no dia da seleção.  

 Comprovante de matrícula 

 Currículo Lattes 

 Comprovante de participação em alguma pesquisa científica 
 

 
Teixeira de Freitas, BA, 04 de abril, 2018. 
 
 
 
 
 

Irmã Leidiana Luciano 
Diretora Geral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                        
 

 

Faculdade do Sul da Bahia – FASB 
Instituto Francisco de Assis - IFA 

Projeto Jovem Cientista 

 
 
 
ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MONITORIA DO JOVEM CIENTISTA 
 

Área: Saúde  

Humanas  

Engenharia civil  
Engenharia de controle e automação / Engenharia de produção 

Nome do Candidato: CPF: 

Curso: 

Período do curso em que está matriculado: Nº de matrícula: 

Telefone para contato: E-mail: 

 
Teixeira de Freitas/BA, _________ de ______________ de 2018. 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
 

PARECER (preenchido pela Coordenação) 

Parecer:  Deferido      Indeferido 

 

 

 

 

Teixeira de Freitas, ______ de _________________ de 2018. 

_______________________________________ 

Coordenador(a) do Jovem Cientista 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA MONITORIA - PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

Nome:        RA: 

Curso:        Data: 

 
Área do JC:   

  

 
 

_____________________ 
Visto Secretaria 


