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EDITAL Nº 02/2018 – NEPE 
 

Edital para seleção de discentes bolsistas para o programa institucional de bolsas de 
iniciação científica nas modalidades: com bolsa de pesquisa e sem bolsa auxílio – 

PIBIC/NEPE/AEB 
 
 

O Presidente da Autarquia Educacional do Belo Jardim – AEB, entidade de direito público 

interno, mantenedora da Faculdade do Belo Jardim - FBJ1 torna público, a comunidade 

discente que se encontram abertas as inscrições para o processo de seleção para 

preenchimento de vagas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – 

PIBIC/NEPE/AEB no âmbito do Programa de Apoio à Pesquisa da AEB, de acordo com os 

objetivos e normas deste edital. 

 
Para efeito desta seleção, serão considerados os projetos de pesquisa cadastrados no 

Programa de Pesquisa da FBJ/AEB nas diversas áreas das ciências, considerando 

também aqueles de natureza interdisciplinar. Excetuando-se projetos de Pesquisa de 

Conclusão de Curso (TCC). 

 

Para efeito desta seleção, serão consideradas, de forma integrada, apenas as inscrições 

dos discentes dos cursos de graduação da FBJ, cujos planos de trabalho se vinculem aos 

projetos de pesquisa dos docentes submetidos e aprovados na seleção para composição 

do cadastro de Pesquisa da AEB, regido normativamente pelo Edital Nº 01/2018 – NEPE. 

 

O candidato ou candidata que, por qualquer motivo, deixar de atender às normas e às 

recomendações estabelecidas neste edital, será automaticamente eliminado do processo 

seletivo. Neste caso, não caberá qualquer recurso sob a alegação de desconhecimento dos 

termos do Edital e do teor desta publicação. 

 

1.1 Da Iniciação Científica 
 

1.1  A iniciação científica é uma atividade direcionada aos discentes de graduação da 

Instituição de Ensino Superior  mantida pela AEB com fim precípuo de permitir a sua 

inclusão nas atividades de pesquisa e produção científica sob a orientação de uma 

pesquisadora ou de um pesquisador habilitado, integrante do cadastro de pesquisa da 

AEB. 

 
1.2  Os estudantes desenvolverão a pesquisa sob orientação do docente com projeto 

aprovado no Cadastro de Pesquisa da AEB no processo seletivo pelo Edital Nº 01/2018-

NEPE. 

                                                 
1 Lei Municipal Nº 2237/2015 de 29/04/2015. Criação da Faculdade do Belo Jardim - FBJ 

http://www.aeb.edu.br/
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1.3 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/NEPE/AEB estará à 

disposição das alunas e alunos interessados, na homepage da AEB: www.aeb.edu.br, 

podendo ser solicitado para envio eletrônico através do e-mail nepeaeb@hotmail.com 

 

2. Das Modalidades de Participação no PIBIC 
 

2.1. Os alunos e alunas matriculados nos cursos de graduação da IES, mantida pela AEB, 

poderão concorrer a uma vaga no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

– PIBIC/NEPE/AEB. Aquele ou aquela que se inscrever no PIBIC – AEB e não for 

contemplado com bolsa, tendo, entretanto, seu plano de trabalho aprovado, poderá optar 

por participar do  programa na modalidade sem bolsa, no tempo hábil estipulado no item 13 

deste edital. 

 
2.2  Da Modalidade Com Bolsa 
 
2.2.1 A bolsa de iniciação científica se dará na forma de desconto, sendo este equivalente 

a 20% do valor da mensalidade referente ao curso de origem do bolsista.  

 

2.2.2 Em nenhuma hipótese será permitido o acúmulo de Bolsas Auxílio. 

 
2.3  Modalidade sem Bolsa 
 
2.3.1  Para participar do PIBIC na modalidade Sem Bolsa Auxílio, o estudante deverá 

fazer essa indicação no ato de inscrição; 

2.3.2 Tendo o aluno ou aluna optado pela modalidade “Com Bolsa Auxílio”, mas não 

sendo classificado nesta modalidade, havendo vagas, ser-lhe-á facultado o direito de optar 

pela modalidade “Sem Bolsa auxílio”.  Para oficializar tal opção o interessado ou 

interessada deverá comparecer ao NEPE no prazo máximo de 24h00 (úteis) após o 

resultado da seleção, portando declaração escrita de sua opção “Sem Bolsa Auxílio” 

2.3.4 O preenchimento de vagas para o caso acima descrito obedecerá ao critério de 

classificação, observando-se maior pontuação obtida. 

 

3. Dos Benefícios das Modalidades “Com Bolsa Auxílio” e “Sem Bolsa Auxílio” 
 

3.1 Das Bolsas Auxílio do PIBIC 
 
3.1.1 Será oferecido pela AEB um total de 14 (quatorze) vagas para os Projetos de 

Pesquisa de Iniciação Científica distribuídas da seguinte forma: 05(cinco) vagas 

modalidade Com Bolsa de Pesquisa e 06 (seis) vagas na modalidade Sem Bolsa de 

Pesquisa, para os discentes dos cursos de graduação da FBJ. 

 

3.1.2 Cada professor ou professora com projeto aprovado no Cadastro de Pesquisa da 

AEB no processo seletivo pelo Edital Nº 01/2018 - NEPE, relacionados na tabela 

apresentada no item 13 deste edital, poderá ter, no máximo 01 (um) alunos ou alunas 

http://www.aeb.edu.br/
http://www.aeb.edu.br/
mailto:nepeaeb@hotmail.com
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Com Bolsas Auxílio, sob sua coordenação.  Entretanto um mesmo professor ou 

professora pesquisadora poderá contar com mais um estudante  vinculados ao PIBIC – 

AEB, desde que esses não sejam bolsistas, ou seja, se localizem na modalidade PIBIC  

Sem Bolsa Auxílio 

 
3.1.3  Estudantes interessados em concorrer à seleção descrita no presente edital deverão 

apresentar intenção de inserir-se em um dos projetos listados na tabela 13, Para isso é 

imprescindível entrar em contato com o Professor Coordenador e/ou Professora 

Coordenadora do projeto de seu interesse e solicitar a  Declaração da carta de anuência na 

qual o/a responsável pelo projeto cadastrado concorda em orientá-lo/a nas atividades 

previstas, de acordo com o período da participação do estudante no PIBIC previsto neste 

edital. Não serão alocadas bolsas para projetos independentes. Por isso, inscrições 

que não tenham a CARTA DE ANUÊNCIA do Professor Coordenador e/ou Professora 

Coordenadora do referido projeto, não serão homologadas. 

 
3.1.4.  As bolsas corresponderão ao percentual de 20% (vinte por cento) de desconto, 

referentes ao valor da mensalidade do curso onde o aluno está vinculado na FBJ.  

 

3.1.5. As bolsas terão vigência de 08(oito) meses, contados a partir da assinatura do 

Termo de Compromisso assinado pelo aluno ou aluna bolsista, no período de 03 de 

Agosto de 2018 a 03 de Março de 2019. 

 
3.1.6. A bolsa poderá ser cancelada 
 

 Por desistência do discente de Iniciação Científica; 

 Por trancamento de matrícula; 

 Por sanção disciplinar; 

 Por desempenho insatisfatório avaliado pelo docente orientador ou orientadora e 

pela Coordenação do NEPE. 

3.1.7. Não haverá pagamento retroativo de bolsas Auxílio. 
 
3.1.8. Em caso de cancelamento da Bolsa Auxílio, a vaga será preenchida por outro 

candidato ou candidata aprovada e imediatamente classificada, desde que haja tempo 

hábil. 

4. Da Inscrição 
 

4.1. Das Condições Gerais de Inscrição 
 
4.1.1. A participação no Processo Seletivo é gratuita e livre para todos os interessados que, 

no ato da inscrição, preencham os requisitos e procedimentos fixados neste edital. O 

candidato ou candidata deve atender às seguintes condições gerais: 

 

 Apresentar comprovante de matrícula; 

http://www.aeb.edu.br/
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 Apresentar cópia do documento de identificação pessoal junto com o original; 

 Não acumular outro tipo de bolsa que importe benefício financeiro. 

 Estar devidamente matriculado nos cursos de Graduação da AEB/FBJ, sendo 

exigido para o curso de: 

1. Bacharelado em Enfermagem e Psicologia que a matrícula esteja entre o 

segundo e nono períodos;  

2. Os demais cursos de Bacharelado e de Licenciaturas, que a matrícula esteja 

entre o segundo  e  sétimo períodos; 

 

4.1.2. Ao inscrever-se, o candidato ou a candidata estará concordando, plenamente com as 
condições estabelecidas neste Edital. 
 

4.1.3. A inscrição será feita pelo próprio candidato ou pela própria candidata na Secretaria 

do Núcleo de Pesquisa e Extensão – NEPE/AEB, de acordo com o Cronograma 

publicado neste edital e nos horários de atendimento ao público: de segunda-feira a quarta 

-feira das 09h30min às 12h00 e de segunda-feira a quinta-feira, das 19h00min às 

22h00min, mediante entrega do formulário de inscrição devidamente preenchido e 

assinado e entrega do Currículo, acompanhado de documentos comprobatórios das 

pesquisas realizadas e/ou publicadas. 

 
OBS: O formulário de inscrição poderá ser adquirido, gratuitamente, na secretaria do NEPE 

ou solicitado à coordenação do NEPE através do e-mail nepeaeb@hotmail.com. 

 

4.2. Do Indeferimento das Inscrições 
 

4.2.1. Serão liminarmente indeferidas as inscrições dos candidatos e das candidatas que 

não satisfizerem a todas as condições especificadas neste edital. 

 
5. Da Seleção 
 
5.1. Os candidatos e as candidatas à seleção para composição do cadastro de Inscrição 

Científica da AEB que tiverem suas inscrições homologadas serão submetidos ao processo 

seletivo, segundo as normas constantes no presente edital. 

 
5.2. Os candidatos serão classificados com base nos seguintes critérios de seleção: 

AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1. RENDIMENTO ESCOLAR auferido pela 

média aritmética de todas as notas do discente 

obtidas ao longo do curso e constante em seu 

Histórico Escolar Institucional.  

 

5,0 (Cinco) 

2. CURRÍCULO: Análise do currículo na base 

LATTES do aluno pesquisador ou da aluna 

pesquisadora, atualizado, considerando as seguintes 

 

 

 

http://www.aeb.edu.br/
mailto:nepeaeb@hotmail.com
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atividades: 

Certificados (como ouvintes) em Eventos 

Pedagógicos (somando no máximo, 3) 

Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa no 

NEPE/PIBIC/AEB. (0,5 somando no máximo 1.) 

Trabalhos apresentados em Eventos Científicos como 

SIMPÓSIOS e CONGRESOS (0,5 somando no 

máximo 1) nos últimos cinco anos  acumulando no 

máximo, três pontos 

 

 

5,0(Cinco Pontos) 

  

5.3 O preenchimento das bolsas será feito pelas candidatas e pelos candidatos aprovados 

segundo as normas constantes neste edital e alocados em ordem decrescente de 

classificação, até o limite das vagas fixadas para cada projeto cadastrado de acordo com 

este edital. 

 

6. Dos critérios de Desempate 
 
6.1. Em caso de igualdade de nota, o desempate beneficiará sucessivamente o candidato 

ou a candidata que apresentar maior rendimento escolar. 

 
6.2. Persistindo ainda a igualdade de nota, o desempate beneficiará sucessivamente o 

candidato ou a candidata que comprovar maior tempo de experiência com pesquisa. 

 
7. Do Resultado 

O resultado da seleção será divulgado nas instalações da AEB, nos quadros de avisos 

institucionais e no site institucional www.aeb.edu.br, obedecendo às datas determinadas no 

cronograma.  

 
8. Da Admissão 
 
A admissão nas vagas para as modalidades oferecidas obedecerá rigorosamente à ordem 

de classificação, ficando a concretização deste ato condicionada às disposições constantes 

no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica  

PIBIC/NEPE/AEB. Ela será feita mediante assinatura de Contrato de Iniciação Científica. 

 
9. Do compromisso dos professores e das professoras orientadoras do PIBIC 

 
9.1. Os professores e as professoras coordenadoras das pesquisas cadastradas deverão 

orientar o aluno ou a aluna bolsista objetivando a realização da pesquisa científica, 

caracterizando-se como responsável pelo desenvolvimento das atividades previstas,   além 

de enviar os Relatórios Trimestrais das atividades desenvolvidas de acordo com o 

cronograma proposto no projeto do Professor ou professora Coordenadora. 

 
10. Do Compromisso dos Alunos e das Alunas do PIBIC 

http://www.aeb.edu.br/
http://www.aeb.edu.br/
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O aluno e a aluna cadastrada no PIBIC deverá: 

 Executar o plano de atividades proposto pelo docente coordenador da pesquisa; 

 Cumprir a carga horária mínima de 12h (mensal) dedicadas às atividades de 

pesquisa; 

 Apresentar junto ao coordenador/a, Relatórios Parciais Trimestrais e 

Relatório Final à  Coordenação do NEPE, assim como cumprir as demais 

exigências formuladas nos projetos. 

 Apresentar os resultados parciais ou finais da pesquisa durante o Encontro de 

Pesquisa do NEPE. Fica  o Certificado(160h)  no programa, condicionado ao 

cumprimento deste compromisso. 

 Fazer referências, orais e escritas, à condição de bolsista PIBIC/NEPE/AEB, 

quando for o caso, nas publicações e apresentações de trabalhos dentro  e fora 

da instituição. 

 Participar de reuniões e seminários com os professores pesquisadores aos 

quais estiverem vinculados, junto a Coordenação do NEPE. 

 
11. Do Vínculo Empregatício 

 
11.1  O exercício das atividades de Iniciação Científica, assim, como a assinatura do 

contrato não implicarão  vínculo empregatício com a AEB, mantenedora da FBJ. 

 
11.2 Os casos omissos ou situações não previstas neste edital serão resolvidos pela 

Coordenação das atividades de Iniciação Científica, pela Coordenação do NEPE, da 

Presidência da AEB e do Departamento Jurídico da AEB. 

 

12. Do Cadastro de Pesquisa da AEB Edital Nº 01/2018 – NEPE 
 

Os docentes que integram o Cadastro de Pesquisa da AEB e seus respectivos Projetos de 

Pesquisa (Edital 01/2018 – NEPE), nas modalidades Com Bolsa e Sem Bolsa Auxílio, 

estão relacionados na tabela apresentada no item 13. deste edital. 

13.  

Projetos Professoras/es Pesquisadoras/es Modalidade 

Educação no Campo: Um Olhar 
a partir da Formação e das 
Concepções dos Professores/as 
Camponeses.  

Profa. Esp. Mariana Ferreira da Silva 

 

Com Bolsa de 
Pesquisa 

Avaliação da Incidência de 
Lesões Musculoesqueléticas em 
Corredores de Rua de Belo 
Jardim – PE, Brasil  

Prof. Me. Eliézer Henrique Pires 
Aciole.  

 

Com Bolsa de 
Pesquisa 

http://www.aeb.edu.br/
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14.Cronograma 
 

 
Belo Jardim, 21 de Junho de 2018 

 
 

Prof. Me. José João Ribeiro 

Diretor-Presidente da AEB 

Portaria Nº 489/2017 PMBJ 

 

Profª Dra. Maria Goretti Soares 

Diretora Acadêmica da FBJ 

Portaria Nº 005/2018 - GP AEB 

 

Prof. Esp. Jorge Coelho da Silveira Neto 

Diretor Acadêmico Adjunto 

Portaria nº 007/2018 GP AEB 

Humanização das Práticas de 
Saúde na Atenção Primária  

Profa. Ma. Marcela de Araújo C. 
Maciel 

Com Bolsa de 
Pesquisa 

Identificação dos Riscos 
Ambientais e Aplicação das 
Ações Preventivas de Segurança 
e Saúde do Trabalho no 
Laboratório de Biologia da AEB.  

 
Profa. Ma. Márcia Cristina de Sousa 

Com Bolsa de 
Pesquisa 

Trajetórias de Vida em Pacientes 
Acometidos por Transtornos 
Psiquiátricos Assistidos no 
Centro de Atenção Psicossocial 
em Belo Jardim – PE. 

Profa. Dra Vanessa Cavalcanti de 
Torres 

Com Bolsa de 
Pesquisa 

Potencial Fitotóxico de 
Enterolobium Contortisiliquum 
(Vell.) Morang, Sobre a 
Germinação de Sementes e 
Crescimento de Hortaliças. 

Profa. Ma. Juciara Carneiro Gouveia 
Tenório 

Com Bolsa de 
Pesquisa 

Análise Comparativa da Qualidade 
de Vida e Controle Pressórico 
Arterial entre Hipertensos Ativos e 
Sedentários em uma UBS de Belo 
Jardim, Pernambuco. 

 
Profa. Dra. Maria Goretti Soares 

 
Sem Bolsa de 
Pesquisa 
 
 

EVENTO DATA 

Divulgação deste edital e inscrição para o cadastro de 
Iniciação Científica da AEB 

21/06/2018 a 29/06/2018 

Avaliação do Histórico Escolar e Currículo dos 
discentes 

02/07/2018 a 13/07/2018 

Divulgação do resultado 16/07/2018 

Assinatura do contrato dos discentes do 
PIBIC/NEPE/AEB 

 
02/08/2018 

http://www.aeb.edu.br/

