EDITAL nº 017/2015
Edital de seleção de discentes para formação do
Grupo de Iniciação Científica do
Curso de Ciências Contábeis

O Diretor Acadêmico da Faculdade de Direito de Santa Maria,
(FADISMA), Professor Carlos Norberto Belmonte Vieira, torna pública
a abertura do prazo para INSCRIÇÃO de discentes para compor o
Grupo de Iniciação Científica de Ciências Contábeis.
1. Objetivo
O objetivo do presente Edital é a seleção de discentes para
atuarem de forma não remunerada junto ao Grupo de Iniciação
Científica do Curso de Ciências Contábeis da FADISMA.
2. Inscrições
Os candidatos deverão preencher Formulário de Inscrição
disponível na Secretaria Geral da FADISMA (conforme ANEXO I), em
horário regular de expediente, de 04 de maio de 2015 a 15 de
maio de 2015, devendo entregar no ato da candidatura uma cópia
de currículo lattes e/ou vitae.
3. Vagas
Serão ofertadas 10 (dez) vagas para discentes do curso de
Ciências Contábeis da FADISMA, sendo 5 (cinco) vagas para a área
de pesquisa de Gestão e Empreededorismo e 5 (cinco) vagas para a
área de pesquisa de Contabilidade.
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4. Requisitos (Critérios de inscrição e de seleção)
Os(as) alunos(as) deverão estar regularmente matriculados no
curso de Ciências Contábeis da FADISMA, não tendo obrigatoriedade
e/ou exigência de semestre cursado e/ou disciplina já finalizada
5. Obrigações e Atividades a serem desempenhadas
Serão exigidas dos candidatos selecionados as seguintes
responsabilidades:
• participar assiduamente das reuniões semanais (mínimo 75%
de frequência);
• compartilhar com os demais integrantes os resultados parciais
obtidos a partir das pesquisas proporcionadas pelo Grupo;
• submeter trabalho desenvolvido no âmbito do Grupo de
iniciação Científica para apresentação na Semana Acadêmica
ENTREMENTES, dependendo do período de participação no
Grupo; encorajando-se também a participação em outros
eventos e meios de publicação.
6. Seleção
A seleção se dará por análise de currículo e entrevista. As
entrevistas serão realizadas pelos professores membros da comissão
de seleção Sandro Bittencourt e Denise Rossato Quatrin, durante a
qual serão avaliados: (a) a afinidade com os objetivos do Grupo de
Iniciação Científica do Curso de Ciências Contábeis; (b) o
comprometimento com o desenvolvimento das atividades de pesquisa
e com as responsabilidades que serão exigidas de cada integrante;
(c) a disponibilidade de ao menos 3,5 horas semanais dedicadas às
atividades. As entrevistas ocorrerão no período entre 18 de maio de
2015 e 22 de maio de 2015.
As relações dos candidatos inscritos, a data, local e horário
das entrevistas e o resultado definitivo, além de outras informações
concernentes, serão prestadas no portal acadêmico institucional
http://portalacademico.fadisma.com.br/
e
demais
canais
de
comunicação da FADISMA.
A relação dos discentes selecionados será divulgada no dia 25
de maio.
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7. Atividades e certificação
As atividades previstas neste Edital são de caráter não
remunerado e voluntário, e se desenvolverão semanalmente às
quartas-feiras, das 15 às 18:30 horas, a partir do dia 27 de maio.
Os integrantes que cumprirem com as responsabilidades
elencadas no item 5 serão certificados com 20h (vinte horas) mensais
de ACG (Atividade Complementar de Graduação) relacionadas às
atividades de iniciação científica realizadas.

8. Casos Omissos
Casos omissos serão avaliados e resolvidos pela comissão de
seleção, constituindo-se o Colegiado da graduação como instância de
recurso.

Santa Maria / RS, 30 de Abril de 2015.

Prof. Carlos Norberto Belmonte Vieira
Diretor Acadêmico da FADISMA
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Grupo de Iniciação Científica do
Curso de Ciências Contábeis

Nome Completo:

Semestre:

Telefone:

E-mail:

Data:_____ / _____ / 2015

Assinatura: _______________________________________

