
 

EDITAL Nº 14/2019 SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA PARTICIPAÇÃO EM 

PROJETOS DE PESQUISAS INSTITUCIONAIS 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E INOVAÇÃO TECNÓLOGICA   

 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 1º. Entende-se por Programa de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica, as ações de 

fomento técnico científico e financeiro às pesquisas desenvolvidas por discentes regularmente 

matriculados nos Cursos do Centro Universitário Euro - Americano, com a orientação de 

docentes ou do coordenador de projetos de pesquisa em andamento. 

 

Art. 2º.  As atividades do Bolsista de Iniciação Científica consistem em:  
 

a) Participação nas reuniões do Grupo de Pesquisa;  

b) Participação na elaboração e/ou ajustes dos projetos de pesquisa, já submetidos à 

seleção prévia no âmbito institucional;  

c) Aprofundamento permanente dos conhecimentos acerca dos temas abordados na pesquisa 

em que participe;  

d) Participação em capacitação oferecida para a condução da pesquisa; 

 

e) Participação na realização nas etapas de coleta e processamento de dados, análise e 

discussão dos resultados obtidos; 

 

f) Colaborar na elaboração de relatóriose documentos relativos ao projeto de pesquisa; 

 

g) Participação em eventos científicos; e 

 

h) Apresentação de resultados obtidos na pesquisa, em eventos institucionais e outros. 
 

CAPÍTULO II - DA CARACTERIZAÇÃO  

Art. 3º. O Programa de Iniciação Científica é uma atividade auxiliar de Ensino e Pesquisa 

exercida por alunos regularmente matriculados nos Cursos do Centro Universitário Euro - 

Americano e que preencham as condições deste Edital.   

Art. 4º. Os discentes poderão ser aproveitados em atividades de ensino e pesquisa nos Cursos 

do Centro Universitário Euro-Americano onde se encontram matriculados, exercendo funções 

de colaboração, de acordo com seu rendimento escolar e acadêmico.    

  

CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS   

Art. 5°. São objetivos principais do Programa de Bolsa de Iniciação Científica do Centro 

Universitário Euro - Americano:  

 



a) Estimular a participação do aluno na vida acadêmica, em atividades de pesquisa científica e 

de ensino, em apoio à docência e à pesquisa;  

b) Ampliar o conhecimento e habilidades no campo da pesquisa científica;  

c) Proporcionar um melhor rendimento escolar aos acadêmicos bolsistas;  

d) Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da pesquisa do Curso e à Instituição 

como um todo;  

e) Contribuir para estimular a produção científica dos Cursos e da Instituição;  

f) Ampliar a participação de docentes, discentes e bolsistas nos eventos científicos; e  

g) Identificar e encaminhar liderança para projeções de superação profissional em cursos de 

pós-graduação, mestrado e doutorado.   

  

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES   

Art. 6º. São atribuições do bolsista:  

a) Participar da elaboração do plano de trabalho do grupo de pesquisa ao qual estiver vinculado;   

b) Auxiliar o professor Coordenador da Pesquisa no preparo de materiais necessários para a 

coleta de dados; 

c) Contribuir na coleta de dados das pesquisas a serem desenvolvidas pelo grupo;  

d) Cumprir as horas semanais de atividades como bolsista, conforme horários pré-estabelecidos;  

e) Apresentar, ao término do primeiro semestre um relatório parcial e ao término do 

ano, o relatório final da pesquisa, seguindo o modelo fornecido pela instituição, em que 

conste as metas alcançadas de acordo com o cronograma proposto, dificuldades 

observadas no desenvolvimento do projeto, análise dos resultados obtidos, contribuição 

para o desenvolvimento do curso a que está vinculado, utilização de recursos materiais e 

financeiros e avaliação de desempenho dos bolsistas; 
 

f) Cumprir com os demais deveres do corpo discente especificado no Regimento Geral do 

UNIEURO.  

   

CAPÍTULO V – DAS VEDAÇÕES  

Art. 7º. Fica terminantemente proibido ao bolsista, sob pena de perda do benefício:   

a) Substituir o professor na regência da(s) pesquisa(s);   

b) Executar funções administrativas;  

c) Elaborar ou corrigir documentos científicos sem a orientação do(s) professor (es); e  

d) Acumular monitorias remuneradas e bolsas. 

 

CAPÍTULO VI – DA DURAÇÃO DO PROGRAMA CIENTÍFICO  

Art. 8º. As atividades do Programa de Bolsa em Iniciação Científica ocorrerão de 15/03 a 

15/12/2019. 



 

CAPÍTULO VII – DA CARGA HORÁRIA   

Art. 9º. A carga horária para o aluno bolsista será de 08 (oito) horas/aula semanais. 

Parágrafo primeiro: O discente que não freqüentar o mínimo de 75% (setenta e cinco por 

cento) das horas mensais e não cumprir para com as obrigações referentes ao projeto de 

pesquisa, perderá a qualidade de bolsista sendo excluído do Programa.  

Parágrafo segundo: Ao final do semestre letivo o bolsista entregará, relatório técnico sobre as 

atividades desenvolvidas e o professor fará relatório avaliativo sobre o desempenho do mesmo, 

à Coordenação de Pesquisa e Iniciação Científica do UNIEURO.  

  

CAPÍTULO VIII – DO CRONOGRAMA: 

 

CRONOGRAMA PROCESSO DE SELEÇÃO BOLSISTA INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA 

PERÍODO 

 

INSCRIÇÃO 

 

ENTREGA DE REQUERIMENTO PREENCHIDO 

ANEXO AO EDITAL e DOCUMENTOS (histórico 

escolar, currículo lattes, foto 3x4 e carta de apresentação) 

26/02 a 

01/03/2019 

 

 

SELEÇÃO 

Análise dos Requerimentos e Entrevista com o  

Coordenador da pesquisa escolhida 

07/03 a 

11/03/2019 
Entrega dos resultados pelo professor Coordenador da 

pesquisa, na Coord. de Curso em A. Claras ou Asa Sul.  

 12/03/2019 

Divulgação dos resultados finais. 14 a 

15/03/2019 

 

Art. 10º. As inscrições poderão ser efetuadas no período de 26 de fevereiro a 01/03 de 2019, no 

NAP de cada Unidade, mediante requerimento específico (ANEXO I) colocando: telefone(s) 

para contato(s), anexando uma foto (3X4), histórico escolar, carta de apresentação (até 10 

linhas) e apresentação do currículo lattes. 

Parágrafo primeiro: Cada aluno poderá candidatar-se apenas a uma área de atuação ou grupo 

de pesquisa, sendo que, em existindo outros pedidos do discente, serão considerados para efeito 

de solicitação de inscrição o primeiro pedido.  

Parágrafo segundo: Serão disponibilizadas 63 vagas para Bolsista de Iniciação Científica no 

âmbito do UNIEURO, ano de 2019. 

  

CAPÍTULO IX - DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À INSCRIÇÃO  

Art. 11. São requisitos para inscrição no Programa de Bolsa de Iniciação Científica:  

a) Ser aluno regulamente matriculado nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito, 

Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Letras, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia e Sistemas de Informação, cursando a partir do 2º semestre do curso;  

b) Estar cumprindo regularmente o contrato de prestação de serviços educacionais;  

c) Possuir uma média igual ou superior a 7 (sete) pontos no Coeficiente de Rendimento do 

Histórico Escolar, a qual está vinculado;  



d) Não estar exercendo atividades de bolsista em outro grupo de pesquisa ou monitor 

remunerado em uma disciplina;   

e) Não estar cursando o último semestre do curso; 

f) Definir a qual grupo de pesquisa deseja inscrever-se, a partir dos temas de pesquisas 

aprovadas pela instituição.  

  

CAPÍTULO X – DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS  

 Art. 12. Os candidatos ao Programa de Bolsa de Iniciação Científica serão avaliados da 

seguinte forma: 

AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO DE BOLSISTA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, UNIEURO, 2019. 

PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 

(0-10) 
CRITÉRIOS PARA 

SELEÇÃO DO 

BOLSISTA 

Análise do histórico escolar para verificar Coeficiente de 

Rendimento 

 

Entrevista com o professor Coordenador da pesquisa 

escolhida. 

 

 

Parágrafo primeiro: O coordenador da pesquisa será o responsável por avaliar os candidatos e 

preenchimento do formulário que consta no ANEXO II. 

Parágrafo segundo: O local para a realização das entrevistas será divulgado pelo coordenador 

da pesquisa. 

 

CAPÍTULO XI – DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA  

Art. 13. Os professores responsáveis pelas pesquisas deverão referendar a inscrição dos 

selecionados mediante assinatura na ficha de inscrição.   

  

CAPÍTULO XII – DA BOLSA AUXÍLIO  

Art. 14. Os alunos selecionados assinarão um contrato de bolsista compreendendo os meses de 

vigência do Programa.  

Parágrafo primeiro: O discente selecionado para participação do Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica não terá qualquer vínculo de caráter trabalhista e previdenciário junto à 

Instituição.  

Parágrafo segundo: O discente que não renovar a matrícula no período vigente da bolsa e 

prazo previsto no Calendário Acadêmico, perderá a condição de bolsista, tendo todos os 

benefícios oriundos do Programa de Bolsa cancelados.  

 

CAPÍTULO XIII – DOS TEMAS DE PESQUISA E SEUS PROFESSORES 

RESPONSÁVEIS  

Art. 15. Os temas de pesquisas e professores responsáveis a serem escolhidas pelos candidatos 

no ato de sua solicitação constam no ANEXO III. 



Parágrafo único: Não será permitido ao discente selecionado para participação do Programa de 

Bolsa, alteração do tema de pesquisa, sob pena de perda do benefício.  

  

CAPÍTULO XIV – DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 16. O ato de inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação total dos 

critérios e regras estabelecidas neste Edital, sobre os quais não poderá alegar desconhecimento. 

Ao final do período de vigência da pesquisa, será expedido pelo UNIEURO, o Certificado de 

Bolsista de Iniciação Científica, mediante solicitação pelo estudante à Coordenação de Pesquisa 

e Iniciação Científica. 

Art. 17. Os casos não previstos neste Edital serão tratados pela Coordenação de Pesquisa e 

Iniciação Científica do UNIEURO e pró reitoria Acadêmica. 

Brasília, 25 de fevereiro de 2019.  

 

 

 Dr. EDSON LUIZ ZANGRANDO FIGUEIRA  

 Reitor do Centro Universitário Euro-Americano UNIEURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I – REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO – BOLSISITA INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, UNIEURO, 2019. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 NOME COMPLETO DO CANDIDATO 

 

1.2 ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail) 

 

1.3 TELEFONE 

 

2 PROJETO DE PESQUISA A QUE SE CANDIDATA / CURSO VINCULADO 

 

 

2.1 CARTA DE APRESENTAÇÃO (interesse em participar do projeto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE PELO CANDIDATO NO ATO DA INSCRIÇÃO: 

Preenchimento completo do requerimento para inscrição; Histórico escolar; Carta de 

apresentação; Foto 3x4; Curriculo Lattes. 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO ______________________________________________ 

 

ASSINATURA DO COORDENADOR DO 

PROJETO___________________________________________________________________ 

 

DATA ___/ ___/____ 

 



ANEXO II – AVALIAÇÃO DOS CANDIDATOS A BOLSISTA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA, UNIEURO, 2019  

*PARA PREENCHIMENTO DO COORDENADOR DO PROJETO DE PESQUISA 

 

NOME DO COORDENADOR DA PESQUISA 

 

 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

 

DATA DA ENTREVISTA 

 

CHECK LIST DE DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE PELO CANDIDATO 

 

(   ) Preenchimento completo do requerimento para inscrição 

(   ) Histórico escolar 

(   ) Carta de apresentação 

(   ) Foto 3x4 

(   ) Curriculo Lattes 

 

NOTA OBTIDA PELO CANDIDATO (0-10): _____________ 

 

PARECER 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL 

(   ) APROVADO 

(   ) NÃO APROVADO 

 

ASSINATURA DO COORDENADOR DA PESQUISA 

 

DATA ___/___/___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III – PROJETOS DE PESQUISA SELECIONADOS PARA O  

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, UNIEURO, 2019. 

 

CURSO 

 

 

 

PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL 

 

RESPONSÁVEL 

 

TÍTULO DO PROJETO 

 

 
    

 

ARQUITETURA 

Guiliana de Brito 

Sousa 
Atributos estruturantes da paisagem em Brasília. 

Maria Helena Couto 

Costa 

Laboratório de experimentação em ergonomia: simulador para projeto de 

espaços compactos. 

Luciana Viana 

Carpaneda 
O lugar do lúdico em Brasília: potência de insurgência. 

Juliana Gehlen 

 

Prototipagem no apoio didático e pedagógico no curso de Arquitetura e 

Urbanismo do UNIEURO. 

 
 

DIREITO 

Leonardo Gomes 

Aquino 

A proteção de dados pessoais como forma de proteção dos direitos humanos: 

o direito ao esquecimento. 

Alexandre de Siqueira 

Campos Coelho 
A função social do direito na democracia moderna brasileira. 

Fernando Nascimento 

dos Santos 

Criminologia e racismo: um olhar sobre a racialidade do Sistema de Justiça 

Criminal Brasileiro. 

 
 

 

 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

Paula Viviane Chiés 
O despertar da memória: As Atalantes na histórica da educação física e 

esporte. 

Raiane Maiara dos 

Santos Pereira 

Criação de brinquedos: elevando o potencial pedagógico para a educação em 

saúde de crianças. 

Sandor Balsamo 
Influência da força muscular relativa (força/circunferência da cintura) na 

saúde funcional: Plataforma SAFE® Brasil. 

Carlos Janssen Gomes 

da Cruz 

Efeitos agudos do consumo de suco de beterraba sobre desempenho 

cardiorrespiratório e a dinâmica vagal durante o exercício físico de homens e 

mulheres jovens com diferentes níveis de condicionamento físico. 

 

 

ENFERMAGEM 

Alexandra Daniela 

Marion Martins 

O desenvolvimento de competências colaborativas em simulação realística 

uniprofissional e interprofissional: ensaio clínico randomizado. 

Talita de Cássia 

Raminelli da Silva 

Identificação da sintomatologia depressiva em universitários e seus fatores 

associados. 

Fernanda Souza e 

Silva Garcia 

Anticoncepcional de emergência: conhecimento e uso entre estudantes 

universitários. 

 

 

ENGENHARIA 

Carmen Elena 

Ramirez Meneses 

Avaliação técnica da resistência à compressão de elementos estruturais 

elaborados a partir de concreto com bambu. 

Bernardo Antônio 

Silva Ramos 
Métodos de dimensionamento de pavimentos flexíveis em Brasília/DF. 

Niécio da Costa 

Anunciação Junior 
Análise de estrutura metálica através do ANSYS. 

 



 

 

FISIOTERAPIA 

Hudson Azevedo 

Pinheiro 

Mobilidade, risco de quedas e capacidade funcional em idosos com 

síndromes demenciais. 

Denise Rodrigues 

Holsbach Sartorelo 
Avaliação da força muscular em adultos com hemofilia. 

Renan Fangel 

A eficácia da cinesioterapia associada ao LLLT, em relação a cinesioterapia 

exclusiva, na redução dos relatos de dor, melhora na funcionalidade e 

qualidade de vida em pacientes com artrite reumatoide: um ensaio clínico 

randomizado. 

Julio Zago 

Guglielmin 

Efeitos da osteopatia no sistema cardiorrespiratório de pacientes com 

comprometimento funcional musculoesquelético. 

 

NUTRIÇÃO 

Lívia Pimentel de 

Sant’Ana Dourado 

Papel da L-glutamina e do ácido acetilsalicílico (Aspirina®) na viabilidade, 

ativação e morte celular de células tumorais ovarianas (A2780). 

 

 

 

ODONTOLOGIA 

Douglas Rangel 

Goulart  

Eficácia anestésica do gel de benzocaína tópica combinada com 

hialuronidase para injeção suplementar intrapulpar em dentes com pulpite 

irreversível – Um ensaio clínico duplo cego. 

Senda Charone Heterocontrole da fluoretação da água de abastecimento público do Distrito 

Federal – Brasil. 

Fabiano Maluf A utilização de imagens de pacientes em redes sociais: a percepção de 

estudantes de odontologia. 

Rodrigo Antônio de 

Medeiros 
Avaliação da acurácia dos modelos digitais impressos em tecnologia 3D. 

Marcelo Sampaio 

Moura 

 

Análise da morfologia dos canais radiculares de primeiros molares superiores 

tratados endodonticamente, considerando os canais que não foram tratados 

ou não localizados utilizando-se da tomografia computadorizada de feixe 

cônico.  

Silvia Lustosa de 

Castro 

Avaliação da condição e da percepção da saúde bucal entre um grupo de 

mulheres transexuais da população em situação de rua do Distrito Federal. 

  

PSICOLOGIA 

Ana da Costa Polônia 
Envolvimento dos avós na vida de netos universitários: um estudo 

exploratório. 

Marden Marques 

Soares Filho 

Revida – Reconstruindo histórias de vida. 

 
 

 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

Michel Junio Ferreira 

Rosa 

Predição de tempo e dimensionamento de recursos para workflows 

científicos em computação nuvem. 

Persival Lopes 

Pompeu Filho 

Plataforma de informação de ingresso no ensino superior. 

 

Iasmini Virginia 

Oliveira Lima 

Desenvolvimento de um novo método de ensino para as disciplinas de 

BANCO DE DADOS I e LINGUAGEM DE PROGRAMAÇAO 

ORIENTADA A OBJETOS,  utilizando os conceitos de computação 

Unplugged 

 

 

 

 

 



 


