PROGRAMA ESCOLA DA CIÊNCIA

Chamada
A Direção de Pesquisa da Universidade Nove de Julho faz saber que estão
abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso no Programa ESCOLA DA
CIÊNCIA, para o ano de 2017-2018.
O objetivo da Escola da Ciência é preparar estudantes de graduação para as
atividades de metodologia, práticas e técnicas da pesquisa científica em diferentes áreas
do conhecimento: educação, administração, saúde, engenharia e gestão de projetos. Para
cada área serão oferecidas uma disciplina de metodologia e uma disciplina temática
(que terão 60 horas aula), que buscam ensinar tópicos avançados para reflexão das
pesquisas que dão embasamento teórico e prático às profissões. Ademais, com base
neste treinamento, os alunos serão monitorados e incentivados a propor projetos de
iniciação científica, possibilitando um treinamento prático que em muito poderá
habilitá-los a exercer atividades mais avançadas em ciência, além de eventualmente
seguir carreira acadêmica e de pesquisa.
O treinamento oferecido requer que seja feita uma chamada especial, de acordo
com as seguintes regras:
1. Vagas: 60 (sessenta) estudantes, por área do conhecimento.

2. Dos(as) Candidatos(as)
Poderão inscrever-se para o processo seletivo do Programa Escola da Ciência
os(as) graduandos(as), comprovando a situação no ato da inscrição, por meio de
histórico escolar.

3. Da Inscrição
3.1.

Período, Local e Horário

As inscrições estarão abertas, a partir de 15 do mês de fevereiro de 2017, em
formulário próprio, oferecido pela Secretaria da Pós-Graduação em Informática e

Gestão do Conhecimento (Av. Francisco Matarazzo, n.º 612, Prédio A, 2º andar), de
segunda a quinta-feira, das 08:00 às 19:00 horas e sexta-feira das 08h00 às 18h00 horas,
até, impreterivelmente, o dia 17 de março de 2017, apresentando, também, a
documentação exigida (Item 3.2).
As inscrições serão inteiramente gratuitas.

3.2.

Documentos

Para a efetivação da inscrição no processo seletivo serão exigidos os seguintes
documentos:
I – Formulário de requerimento de inscrição, fornecido pela secretaria da pósgraduação no ato da efetivação da inscrição, devidamente preenchido e assinado;
II – Cópia simples da carteira de identidade (RG);
III – Cópia simples do histórico escolar da graduação atualizado;
IV - 1 (uma) foto 3x4 recente.

4. Do início das atividades
As aulas terão início no dia 18 de março de 2017, das 09h00 às 12h00 e o local
será comunicado via e-mail.

5. Coordenação
O Programa Escola da Ciência será coordenado pelo Diretor do respectivo
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Uninove.

6. Duração e Horário
O Curso do Programa Escola da Ciência será desenvolvido, uma vez por semana,
aos sábados, de acordo com as conveniências da maioria dos candidatos da turma e terá
a duração de um ano letivo.

7. Avaliação
Os(as) alunos(as) serão avaliados, por meio de provas, nos respectivos
componentes curriculares e, pelo respectivo(a) tutor(a), no projeto de pesquisa. As notas
das avaliações dos componentes curriculares terão peso 5 e a nota do projeto terá peso
5, para efeito de aprovação no Curso do Programa Escola da Ciência. Serão

considerados aprovados os(as) alunos(as) com nota final mínima de 7,0 (escala de notas
é de zero a 10).

8. Certificação
A Diretoria de Pesquisa certificará os aprovados no Curso do Programa Escola da
Ciência, e este será válido como Atividades Complementares, de acordo com a carga
horária da disciplina. Os certificados serão entregues ao final do período compreendido
no edital.

