
 

 

 

 
 

Edital n. 001/2018 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA GRUPO DE PESQUISA 

“EcoFAP” 

A Coordenação do Curso de Engenharia de Produção e a Coordenação de 

Pesquisa, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, tornam público, para 

os interessados que, de 28 de AGOSTO a 06 de SETEMBRO de 2018, estão abertas as 

inscrições para a seleção de jovens pesquisadores de iniciação científica dos projetos do 

Grupo de Pesquisa e Extensão EcoFAP, para o período 2018/2019. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 O grupo de pesquisa e extensão em meio ambiente e responsabilidade social – 

EcoFAP tem como principal objetivo propor práticas e estudos focados nos pilares da 

sustentabilidade. Para isso, desenvolve pesquisas, atividades e eventos relacionados a 

área, estimulando a iniciação científica e a produção de artigos técnico-científicos e 

propiciando o desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCCs. 

 Os projetos desenvolvidos no âmbito do EcoFAP seguem as seguintes linhas de 

pesquisa: 

• Materiais e Componentes de Construção; 

• Processos Construtivos; 

• Recursos Hídricos; 

• Saneamento Básico; 

• Saneamento Ambiental. 

Ressalta-se que o presente edital contempla oportunidades para alunos de nível de 

graduação desenvolverem pesquisa através dos projetos descritos na tabela abaixo. 

 

Projeto 
Docente 

Responsável 

Número 

de vagas 

Fossa verde como alternativa de saneamento ecológico na 

Região Metropolitana do Cariri 

Anielle dos 

Santos Brito 
04 

Avaliação do modelo de gestão municipal para os resíduos 

de Construção Civil 

Glauber Araújo 

Alencar Cartaxo 
04 

Resíduos Sólidos Industriais - A viabilidade de uma Bolsa 

de Resíduos para a Região Metropolitana do Cariri 

Sávio de Brito 

Fontenele 
04 

Reuso de água de unidades habitacionais como uma 

alternativa de gestão pública sustentável e mitigação da 

problemática dos recursos hídricos na região do Cariri 

Akiro Meneses 

Chikushi 
02 

 

Caberá ao professor orientador da pesquisa avaliar o comprometimento do 

estudante durante o desenvolvimento da pesquisa. 
 

 



 

 

 

 
 

2. DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

 Cada grupo de alunos vinculado a um dos projetos acima deverá, a cada semestre, 

gerar, no mínimo, uma produção acadêmica (semana de IC da FAP, artigo em periódicos 

ou revistas científicas, artigos ou resumos em congressos, simpósios, resenha e/ou TCC) 

definida em projeto, abrangendo os resultados parciais ou completos do projeto em 

desenvolvimento. 

 

3. DA DISPONIBILIDADE DO DISCENTE E DAS REUNIÕES 

 Os discentes selecionados deverão dispor de uma quantidade de horas semanais a 

ser determinada em projeto, no cronograma de trabalho.  

Além disso, são convocados a participar das reuniões do grupo. Os encontros, com 

duração estimada em 2 (duas) horas ocorrerão às quartas-feiras, no período da tarde, com 

frequência mensal de reuniões ordinárias. 

As atividades definidas no cronograma do projeto deverão ser cumpridas, sob 

pena de desligamento. 

 

4. DAS VAGAS E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 Para o presente Edital, são disponibilizadas quatorze (14) vagas na modalidade 

voluntário. As candidaturas observarão os seguintes critérios: 

  4.1) Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação da Faculdade 

Paraíso do Ceará; 

  4.2) Ter ou estar cursando o segundo semestre de seu curso; 

  4.3) Ter interesse e disponibilidade para reuniões ordinárias mensais, no período 

da tarde. Tal como tempo hábil para leitura, estudo e análise de referencial bibliográfico 

e produções científicas; coleta e análise de dados; escrita científica e publicação de artigos 

científicos relacionadas ao projeto. 

 

5. DA SELEÇÃO 

 Além da observação dos requisitos acima, serão classificados os discentes que 

apresentarem o melhor desempenho nos seguintes critérios: 

a) Análise do currículo lattes – peso 30%; 

b) Coeficiente de rendimento (análise de histórico acadêmico) – peso de 30%; 

c) Entrevista com professores participantes do grupo – peso de 40%. 

 

6. DAS INSCRIÇÕES 

 As inscrições ocorrerão entre os dias 28 de agosto e 06 de setembro de 2018, 

mediante ficha de inscrição disponível no NEAC – Núcleo de Extensão e Atividades 

Complementares. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes 

documentos: 

6.1. Ficha de Inscrição 

6.2. Currículo LATTES; 

6.3. Cópia do histórico acadêmico atualizado. 

 



 

 

 

 
 

7. DO PROCESSO SELETIVO E DO RESULTADO 

 As candidaturas serão analisadas pelos docentes do EcoFAP. Abaixo segue 

calendário do presente edital. Todos os candidatos deverão comparecer às entrevistas que 

realizadas por linha de pesquisa, conforme o número de inscritos. 

Data Evento 

Período de inscrições 28 de agosto a 06 de setembro 

Análise da documentação 08 a 10 de setembro. 

Entrevistas 
12 de setembro 

Horário: das 14 ás 17h, sala 2N1. 

Divulgação dos Resultados 14 de setembro. 

Recursos 15 e 16 de setembro. 

Resultado Final 17 de setembro. 

Início do projeto 20 de setembro. 

 

8. DOS RECURSOS 

Os recursos devem ser elaborados, de forma a deixar claro a contestação, contendo 

nome completo do discente, projeto de pesquisa inscrito, curso e semestre. Deverão ser 

enviados por e-mail, no período definido em calendário, para: 

savio.fontenele@fapce.edu.br. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Essa atividade computará horas na modalidade pesquisa que poderão ser 

apresentadas para efeito de atividades complementares aptas a integrar a carga horária 

mínima exigida nesta IES. Caberá ao professor orientador de cada projeto avaliar a 

atuação do discente quanto ao projeto e decidir sobre sua permanência. A cada semestre, 

o discente obterá um certificado de extensão ou pesquisa com 40h (quarenta) horas 

complementares, caso haja alguma produção científica desenvolvida e publicada. 

 

 

 

Juazeiro do Norte (CE), 28 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

Prof. Sávio de Brito Fontenele 

Coordenador do grupo de pesquisa e extensão EcoFAP 

                                                           
1 Horário subdividido conforme número de inscritos por projeto de pesquisa. 

mailto:savio.fontenele@fapce.edu.br

