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EDITAL – PROJETO CONHECIÊNCIA 

 
 

Os Professores Mariléia Chaves Andrade e Rodolfo Faria, coordenadora do Núcleo de 

Desenvolvimento de Pesquisa e coordenador do Núcleo de Extensão, respectivamente, 

no uso de suas atribuições, tornam pública a abertura das inscrições para o Projeto 

Conheciência/FMIt, da Faculdade de Medicina de Itajubá em parceria com o Professor 

Antônio Márcio.  
 

      

1. OBJETIVOS 

Selecionar estudantes da graduação para serem orientadores de projetos de pesquisa e 

extensão na área Biológica desenvolvidos por estudantes de ensino médio de escolas 

públicas e privadas parceiras no Projeto. Nesse sentido, objetiva-se especificamente: 

A) Incentivar os alunos do curso de Medicina a participarem, efetivamente, dos 

programas de extensão e pesquisa da FMIT. 

B) Complementar a formação acadêmica do aluno, no desenvolvimento de projetos de 

pesquisa. 

C) Complementar a formação acadêmica do aluno, no desenvolvimento de projetos de 

extensão. 

 

2. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser feitas pelo acadêmico regularmente matriculado no curso de 

Medicina da FMIT, no período de 19/11/18 a 26/11/2018, com a secretária Jéssica na 

Central dos Núcleos. 

 

3. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS 

Serão oferecidas 20 vagas. 

 

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

O processo de seleção contará com duas fases: A) Análise do Histórico Escolar, em 

caráter eliminatório e B) Entrevista, classificatório. 

A- Análise do Histórico Escolar (Eliminatório)   
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O candidato ao pleito deverá entregar, no ato da inscrição, uma cópia impressa do 

histórico escolar. A avaliação será realizada por uma banca colegiada que utilizará como 

base no seu processo avaliativo, o desempenho geral no curso de graduação (disciplinas 

cursadas até o momento do pleito), calculada pela média aritmética das notas obtidas em 

todas as disciplinas cursadas no curso de graduação (coeficiente de desempenho)  

convertido para uma nota de 0 a 10 pontos. Para continuar no processo seletivo, e passar 

para a fase de entrevista, o candidato precisa obter nota igual ou superior a 7 pontos. 

 

 

B- Entrevista (Classificatório)  

De caráter classificatório, será aplicada a todos os candidatos que apresentaram 

aproveitamento mínimo de 7 pontos na análise do Histórico Escolar. O candidato será 

avaliado pelo perfil, interesse, envolvimento e maturidade acadêmica para ser orientador 

no Projeto Conheciência. A comissão examinadora será composta pela professora 

Roseane Urulegui, Marileia Chaves Andrade e Rodolfo Souza Faria no dia 28/11/2018, 

às 18:00h no Auditório Albert Sabin. 

 
5. Linhas de Pesquisa e Extensão no Projeto Conheciência 

 
As linhas a serem desenvolvidas no Projeto a que esse edital se refere, serão definidas a 

posteriori após reunião com todos os coordenadores e distribuídas aos grupos de trabalho 

em reuniões específicas. 
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6. RESULTADO 

O resultado será divulgado no site da FMIT no dia 29/11/2018, a partir das 16 horas, no 

site https://www.fmit.edu.br/ 

Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Itajubá, 05 de novembro de 2018. 

 

 
PROFA. MARILEIA CHAVES ANDRADRE  

Coordenadora Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa 

 
 

 
PROF. RODOLFO SOUZA DE FARIA  

Coordenador Núcleo de Extensão 
 

https://www.fmit.edu.br/

