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CAMPUS MARICÁ – GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

O presente Edital destina-se à seleção de estudantes devidamente matriculados(as) 

e frequentes no curso de graduação, Serviço Social, da Universidade de Vassouras, no 

sentido da ocupação das vagas disponíveis de iniciação científica (IC) para 

desenvolvimento do projeto “Qualidade de vida e Programas sociais: um singular 

parto gêmeo”. 

 

2. DAS VAGAS E PERFIL DO CANDIDATO 

 

2.1. Do número de vagas:  07 vagas de iniciação científica  

 

2.2. Perfil do candidato 

 

2.2.1 Para concorrer à vaga, o estudante deve estar cursando a graduação 

a partir do 3º. Período; 

 

2.2.2 Ter desempenho acadêmico compatível com as atividades de 

iniciação científica, com Coeficiente de Rendimento maior ou igual a sete [CR  ≥ 

7,0], comprovado em histórico atualizado; 

 

2.2.3 Possuir currículo Lattes atualizado. 

 

2.2.4 Ter disponibilidade de carga horária de 3 (três) horas diárias ou 15 

(quinze) horas semanais, para desempenhar as atividades de iniciação científica, 

remotas ou presenciais, comprovado pelo quadro de inscrição em disciplinas. 
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3. DAS BOLSAS 

 

3.1 Existe a possibilidade do projeto receber bolsa de IC para o primeiro semestre 

de 2022,  condicionada a captação de recursos em órgãos de fomento. Para tanto, o aluno 

deverá ser selecionado e cumprir um treinamento de, pelo menos, dois (2) meses no 

laboratório do projeto. 

 

3.2. A seleção neste edital e o treinamento no laboratório não garantem o 

recebimento de bolsa de iniciação científica. 

 

3.3. Na implementação da bolsa, o estudante não poderá possuir vínculo 

empregatício, não poderá estar recebendo qualquer outra modalidade de bolsa, seja de 

agências de fomento ou da própria instituição FUSVE, incluindo monitoria, extensão, 

PET, excetuando-se apenas as bolsas de permanência, manutenção e assistencial. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 – Período de Inscrição: 13 a 17 de setembro de 2021 

 

4.2 – Documentos necessários para inscrição: 

a) Declaração fornecida pela universidade constando que o aluno está devidamente 

matriculado e ativo no curso de graduação, conforme item 2.2.1 deste edital. 

b) Histórico da graduação atualizado. 

c) Currículo Lattes atualizado.  

d) Carta de intenção. 

 

4.3 – Os documentos necessários para a realização das inscrições devem ser 

enviados para o endereço eletrônico camila.marques@universidadedevassouras.edu.br 

com o seguinte assunto “Iniciação científica / “Qualidade de vida e Programas sociais: 

um singular parto gêmeo”, até as 23:59h do dia 17 de setembro de 2021 

mailto:camila.marques@universidadedevassouras.edu.br
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5. DA SELEÇÃO 

 

5.1 – Meios de Avaliação: 

a) Análise do currículo e CR 

b) Análise da carta de intenção 

 

5.2 - Pontuação atribuída a cada meio de avaliação. 

a) Análise do CR e currículo (0 a 10 pontos) 

b) Análise da carta de intenção (0 a 10 pontos) 

 

5.3 - Nota final mínima para aprovação: 7 (sete) (Média entre os meios de 

avaliação) 

 

5.4 – Critérios de classificação e desempate: 

Em caso de empate, será considerada a maior nota nos seguintes meios de 

avaliação e conforme a seguinte ordem: 

a) Maior CR. 

b) Maior nota na avaliação do currículo 

  

 5.5  _ Composição da Banca de Seleção 

              1) Professor Doutor Bruno Albarelli 

    2) Professora Doutora Camila Moraes Marques 

               3)Professora Mestre Gilvane Mazza 

 

6. DO RESULTADO 

 

6.1- Data e local de divulgação do resultado 

O resultado será divulgado por e-mail aos candidatos inscritos no dia 23 de setembro a 

partir das 18h. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

Realização das Inscrições: 13 a 17 de setembro de 2021 



 

4 
 

Divulgação do Resultado: 23 de setembro de 2021 

Início das atividades: 27 de setembro de 2021 

 

8. DISPOSIÇÕES SOBRE O PROJETO 

 

8.1- Título do projeto 

Qualidade de vida e Programas sociais: um singular parto gêmeo 

 

8.2- Resumo do projeto 

Este projeto visa a construção coletiva, discente e docentes do curso do Serviço Social, 

para investigar as transformações do mundo do trabalho, a formulação e execução de 

programas sociais na cidade de Maricá e as implicações para o exercício profissional do 

assistente social. Busca-se assim ampliar os olhares sobre a atual conjuntura da cidade e 

as possibilidades de aprofundamento de atuação profissional, bem como lançar luz sobre 

as principais questões e caminhos para solucioná-las. Assume-se a perspectiva crítica 

dialética, a fim de ampliar olhares sobre a atual conjuntura da cidade, a partir das 

vivências de seus munícipes. 

 

 

Maricá, 29 de agosto de 2021 

 

Drª Vânia de Cássia de Araujo Dutra 

Coordenação do Curso de Serviço Social  

Universidade de Vassouras - Campus Maricá 

 


