DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO DE PROJETOS PARA O PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO E PESQUISA CIENTÍFICAS E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
PIC/FCSES
EDITAL CIPEC FCSES Nº 03/2016

A Comissão de Análise do Edital para a seleção de Projetos de Iniciação e Pesquisa
Científicas, inovação tecnológica torna público os resultados do EDITAL CIPEC FCSES Nº 03/2016
ao corpo docente e discente da graduação da Faculdade Católica Salesiana do ES.
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
No período de 20 de maio a 23 de junho de 2016 foram efetivadas 4 (quatro) inscrições
para o presente edital, sendo que as 4 (quatro) inscrições atenderam aos pré-requisitos
estabelecidos no termo do presente edital. Entre as 4 (quatro) inscrições homologadas,
3 (três) projetos de Iniciação, Pesquisa Científicas, e Inovação Tecnológica foram
selecionados para serem desenvolvidos na Faculdade Católica Salesiana do Espírito
Santo, a partir do semestre 2016/2.
Durante o processo de seleção atendeu-se à prerrogativa estabelecida no Edital CIPEC
FCSES Nº 03/2016, selecionando, no máximo, 2 (dois) projetos aprovados por curso.
2 – DOS RESULTADOS
Os resultados estão apresentados em ordem decrescente da pontuação obtida de acordo
com os critérios de classificação estabelecidos.
NOME DO PROJETO

Roteiros históricos da Praia
do Canto a Enseada do Suá:
paisagem, cidade e
arquitetura.
02 Perfil da construção civil da
grande Vitória em
segurança e medicina do
trabalho

CURSO

PROFESSOR
RESPONSÁVEL

ALUNO
BOLSISTA

Arquitetura

João Lemos
Cordeiro

Raquel Alves
Lima

Engenharia
Civil

Fabiana Abrahão

Mariana
Gaigher Pires

Arquitetura

Thaíse Valetim
Madeira

01

03

Humans Vitória

Marilia
Brandão

3 – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES
3.1 – Os professores responsáveis pelos projetos aprovados devem solicitar aos alunos
bolsistas e voluntários que compareçam à Central de Estágio, Emprego e Extensão, no

período de 19 a 29 de julho de 2016, munidos das seguintes cópias dos documentos: CPF,
RG e comprovante de residência. Os projetos que não apresentarem a documentação na data
prevista serão desclassificados.
3.2 – Todos os professores partícipes do Edital 03/2016 poderão receber a pontuação obtida
e demais informações desejadas, mediante solicitação por escrito à Coordenação de Iniciação
e Pesquisa Científica, no período de 27/07/16 a 05/08/16.
3.3 - O início das atividades de pesquisa somente acontecerá quando a Central de Estágios,
Emprego e Extensão confirmar que não existem pendências com relação à documentação do
projeto e dos alunos bolsistas e voluntários, bem como pendências de projetos de outros
editais. A Central de Estágios, Emprego e Extensão informará, por email, ao professororientador a data de início das atividades.
Vitória/ES, 15 de julho de 2016.

Prof Dr. Alexandre Cardoso Aranzedo
Coordenador do Programa de Iniciação e Pesquisa Científica FCSES

