
 

 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 

Diretoria Regional – Brasília 

Programa de Educação Cultura e Saúde (PECS) 

Edital de Seleção para Bolsas de Iniciação Científica 

 

A Diretoria Regional de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz Brasília, por meio da pesquisa técnico-cientifica 

intitulada “Inovação em educação e comunicação para a prevenção as Arboviroses e doenças correlatas nos territórios” 

faz saber pelo presente edital que estão abertas as inscrições para participação em processo seletivo para o 

preenchimento das vagas de Bolsista de Iniciação Científica, definida neste edital como bolsista IC. 

Capítulo I 
Dos Objetivos 

 

O presente edital tem como objetivo a seleção de 09 estudantes, matriculados regularmente no Centro de Ensino 

Fundamental 34, da regional de Ceilândia, que participaram do Fórum Ciência e Sociedade – FCS 2018: “A questão das 

arboviroses em Ceilândia e no DF”. Bolsistas IC desenvolverão atividades vinculadas à pesquisa supracitada, ao plano 

de trabalho a ser pactuado junto ao Comitê Gestor Local – CGL e às propostas dos Grupos de Trabalho – GTs, 

apresentadas no FCS 2018. 

Capítulo II 

Da Orientação 

 

Poderão orientar a pesquisa professores da rede pública de ensino que participaram do FCS 2018 e/ou atuam em uma 

das unidades escolares participantes do FCS 2018. Terão como atribuições: 

● Acompanhar e orientar o processo de pesquisa de seus orientandos;  

● Motivar e envolver bolsistas nas diferentes etapas de encaminhamento da pesquisa;  

● Colaborar com bolsistas trazendo subsídios teóricos e sugestões de fontes de pesquisa de acordo com o tema 

investigado;  

● Agendar datas e reunir com bolsistas para encaminhar a pesquisa; 

● Acompanhar e orientar bolsistas quanto à escrita dos relatórios de pesquisa;  

● Participar das reuniões de orientadores junto à coordenação do projeto;  

● Registrar em relatório os encaminhamentos e desempenho de bolsistas comunicando à coordenação 

dificuldades que possam evidenciar;  

● Fazer cumprir os prazos estipulados conforme o cronograma divulgado neste edital; 

● Participar das reuniões do CGL CEI.   

 

Capítulo III 

Da Coordenação 

 

A pesquisa é coordenada pela Dra. Luciana Sepúlveda Koptcke com o apoio da equipe do Programa de Educação 

Cultura e Saúde – PECS da Fiocruz Brasília. Têm como atribuições: 

● Divulgar o projeto e o edital a estudantes e professores. 

● Receber as fichas de inscrição. 



 

 

● Acompanhar e apoiar o processo de pesquisa. 

● Coordenar as reuniões de professores orientadores. 

● Apoiar as ações de divulgação dos resultados da pesquisa. 

● Fazer cumprir os prazos constantes neste edital. 

 

Capítulo IV 

Da Proposta de Trabalho 

 

O projeto de IC tem a seguinte proposta de trabalho:  

 

● Professores e bolsistas IC participarão de curso de formação para controle e prevenção as arboviroses no 

território com base nas propostas dos GTs do FCS 2018 e dos conteúdos referentes a iniciação científica; 

● A partir do curso estudantes e professores realizarão um trabalho de investigação, aplicando as etapas básicas 

do método científico e dos diferentes tipos de pesquisa; 

● As datas e horários para a orientação dos trabalhos serão definidos pelos professores orientadores e pela 

Coordenadora do Projeto. 

● Os professores orientadores realizarão reuniões mensais junto à coordenação do projeto a fim de avaliar os 

temas e acompanhar desenvolvimento das pesquisas. 

● Os trabalhos serão apresentados em eventos nas escolas e em demais instituições participantes, conforme o 

capítulo IX deste edital. 
 

 

Capítulo V 

Dos Locais de Realização da Pesquisa 

 

As atividades serão desenvolvidas na comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental 34 de Ceilândia, onde as 

ações deverão acontecer em articulação com a rede pública de saúde e demais agentes locais, que desenvolvem ações 

de prevenção e controle às arboviroses.  

Capítulo VI 

Do Processo de Seleção 

 

O processo acontecerá nas seguintes etapas: a) realização de inscrição via formulário eletrônico; b) produção de relato 

escrito, a partir da sua experiência nas atividades desenvolvidas pelo FCS 2018 sobre as arboviroses (classificatório). 

Abaixo, segue cronograma do processo de seleção: 

 

Cronograma Processo Seletivo 

Atividade Data (Maio) 

Período de Inscrição  06 a 08 

Produção de relato 15  

Avaliação pela comissão 17 

Divulgação resultado final 21 

 

 



 

 

 

a) O período de inscrição será de 06 a 08 de maio de 2019, até as 23h59, e deve ser feito por meio de preenchimento o 

formulário disponível em: https://goo.gl/forms/cou71dUXc1DQayip2 . 

b) Produção dos relatos: Será realizado em sala destinada para esse fim, em cada unidade de educação, sob a 

supervisão de professores. A duração da etapa será de 01 (uma) hora e deverá ser escrita à mão e em folha própria, que 

será entregue pela comissão avaliadora. Candidatas e candidatos poderão consultar seus diários de campo e o dossiê 

temático utilizado no FCS 2018 durante a produção do relato. Eles serão avaliados com notas de 01 a 10 pontos, de 

acordo com os seguintes critérios: 

 

Critérios Pontuação 

Originalidade na escrita do texto 04 

Articulação dos temas saúde e meio ambiente a partir das atividades realizadas 

no FCS 2018 (saídas de campo e debates) e sua temática (arboviroses) 

04 

Ortografia 2 

 

 

Capítulo VII 

Da Comissão de Seleção 

 

A comissão de seleção será o Comitê Gestor Local de Ceilândia – CGL CEI, que avaliará os relatos de modo que a 

avaliadora ou avaliador não fique responsável pela avaliação dos relatos de estudantes de suas unidades de ensino. 

Assim, cada avaliador ou avaliadora não poderá avaliar relatos de seus próprios estudantes. Todo o processo seletivo 

acontecerá na cidade de Ceilândia – DF.  

 

Capítulo VIII 

Da Disponibilidade 

 

 

A carga horária relativa à bolsa é de 08 horas semanais, distribuídas entre atividades de formação, dentro e fora da 

escola, e atividades de campo, onde cada bolsista estará sob orientação e responsabilidade de seus respectivos 

professores, também vinculados à pesquisa. 

Capítulo VIII 

Do Perfil de Bolsistas IC 

 

 

Para exercer as atividades relativas à bolsa de iniciação científica é necessário atender os seguintes critérios: 

● Ter curiosidade e disposição para aprender; 

● Ser uma pessoa propositiva, com autonomia para resolução de problemas; 

● Ter responsabilidade com o compromisso firmado com a pesquisa; 

● Ter capacidade de escuta e respeito à diversidade e as diferenças. 

https://goo.gl/forms/cou71dUXc1DQayip2


 

 

● Ter Capacidade de registrar e sistematizar (organizar) toda informação inerente as ações da pesquisa, com 

vistas a produção de textos em formato de relatório. 

 

Capítulo IX  

Das Atribuições e Responsabilidades de Bolsistas IC 

 

● Participar de curso de formação para bolsistas; 

● Construção de projeto de pesquisa sob orientação de professores; 

● Realizar mapeamento dos grupos e coletivos que desenvolvem ações de educação ambiental e/ou envolvidos 

com a prevenção e controle das arboviroses; 

● Acompanhar o desenvolvimento do Levantamento de Índice Rápido do Aedes – LIRA no território de Ceilândia; 

● Produzir relatórios de pesquisa; 

● Apresentar sua pesquisa nos seguintes eventos: Reunião Anual de Iniciação Científica da Fiocruz – RAIC, no 

Ceilândia Integrando Ensino, Pesquisa e Extensão - CEINEPE e em demais eventos de caráter científico nas 

escolas.  

 

Capítulo X 

Das Bolsas 

 

As bolsas terão vigência de doze meses (12) a partir da data de contratação, com valor correspondente à R$ 161,00 a 

ser recebida mensalmente. As bolsas serão pagas somente via deposito bancário em conta do Banco Regional de 

Brasília – BRB. Não será realizado pagamento em contas de outros bancos ou em conta de terceiros. 

 

 

Capítulo XI 

Dos Resultados 

 

Os resultados serão divulgados no dia 21 de maio de 2019, a partir das 12h, no site da Fiocruz Brasília, no endereço 

eletrônico: www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br . 

 

 

 

 

Capítulo XII 

Do Cronograma Geral 

  

Atividades 
Meses 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Abertura das inscrições             

Processo seletivo             

Divulgação dos resultados do processo seletivo             

Reunião de coordenação da pesquisa             

Curso de Formação             

Reunião de orientação             

Construção Projeto de Pesquisa IC             

Apresentação Projeto de Pesquisa             

Levantamento e análise de dados             

http://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/


 

 

Produção de relatórios parciais              

Participação em eventos nas escolas para 

divulgação dos resultados 

            

Produção de relatório final de pesquisa             

Avaliação             

 

 

Capítulo XIII 

Dos Casos Omissos e Das Informações Complementares 

 

Eventuais situações não contempladas neste edital serão discutidas e deliberadas pelo CGL - Comitê Gestor Local de 

Ceilândia, mediante consulta dirigida par a o e mail: pecs.fiocruzbsb@gmail.com 

Capítulo XIV 

Das Disposições Finais 

 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Diretoria Regional de Brasília da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz Brasília 

Programa de Educação Cultura e Saúde – PECS 

Telefone: 61 3329-4608 / 4604 / 4522 

E mail: pecs.fiocruzbsb@gmail.com 
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