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FACSETE - Faculdade Sete Lagoas 

Coordenacaio de lniciaC3o Cientifica e Extens.iio • ClnEx. 

EDITAL 004/2019 - SELEl;.AO DE VOLUNTARIOS DISCENTES PARA PROJETOS DE PESQUISA E 
EXTENSAO DESENVOLVIDOS PELO CURSO SUPERIOR OE TECNOLOGIA EM RADIOLOGIA E 
(URSO DE PSICOLOGIA JUNTO A COORDENA<;Ao DE INICIA<;Ao CIENTiFICA E EXTENS.A.O - 
CinEx. 

A coordenacac de tnicracao Cientifka e Extensao - ClnEx junta ao Diretor Acadermco, par 
meio deste edital, torna pUblico e faz saber a sua comunidade acaderntca. a abertura das 
rnscrtczes para setecso de voluntaries discentes para o Projetos de Pesquisa e Extensao 
desenvolvidos pelo Curse Superior de Tecnologia em Radiologia e Curse de Psicologia. 

1. Das tnscrlcdes 

1.1. 0 perfodo das rnscncees cornpreendere de 05/06/2019 ate 10/06/2019 e deverao ser 
feitas pelo site da FACSETE. 

1.2. Requisitos: 

• Estar regularmente matriculado no Curso de Graduacao da FACSETE ao qual o projeto esta 
vinculado; 

• Ter disponibilidade semanal de oito horas para o projeto de pesquisa/extensao; 

• Nao ester respondendo a processo discipfinar; 

• Nao ter entrado em litigio com a FACSETE. 

2. Das vagas e processo de setecac especifico por projeto 

A presente serecao destina-se ao preenchimento de vagas de projetos inedttcs e corneco 
imediato das atividades previstas. Os voluntaries regularmente matriculados que desejem 
participar de um dos Projetos de Pesquisa ou Extensao em referencia no presente edital, 
devera escolher apenas 1 (um) projeto para fazer a lnscttcao. 

2.1. Projeto: Desenvolvimento e aprovacao de um questionilrlo semiestruturado para a 
valldacao dos conhecimentos quanta as medidas de Radlcprctecac de a/unos dos cursos de 
graduacac da FACSETE, em campo de estagio., coordenador Renato Elias Moreira Jllnior. 

• Estao disponiveis 4 vagas para alunos matriculados a partir do 2° perfodo do Superior 
de Tecnologia em Radiologia 

• A serecso sera par meto de entrevista e anafise de hist6rico acadernico (disponivel na 
Acadweb), que devera ser entregue impresso no dia da entrevista. 

• Dia da entrevista: 12/06, quarta as 18:00h. 

2.2 Projeto: Processamento radiografico convencional das radiografias intrabucais realizadas 
na gradua�ao do curso de odontotogia da FACSETE., coordenadora Pollyanna Moura 
Rodrigues Carneiro 

• Estao disponiveis 4 vagas para alunos matriculados a partir do 2° periodo do Superior 
de Tecnologia em Radiologia 



• A selecao sera par meio de entrevrsta e an.ilise de hist6rico academlco (disponivel na 
Acadweb), que devera ser entregue impresso no dia da entrevista. 

• Dia da entrevista: 12/06, quarta as 18:00h. 

2.3 Projeto Valorizai;ao da Vida: nrevencac do comportamento suicida, coordenadora 
Debora Meireles 

• Estlio disponiveis 4 vagas para alunos matriculados a partir do 2° perfodo do Curso de 
Psicologia 

• A setecao sera por meio de entrevista e an31ise de hist6rico academicc (disponivel na 
Acadweb), que devere ser entregue impresso no dia da entrevista. 

• Dia da entrevista: 12/06, quarta as 18:00h. 

3. Do Resultado 

3.1. Ao final do projeto, o acadE!mico(a) recebera certtflcacso de atuacao como membro de 
nUcleo de pesquisa/extensao e atuacso em projeto de pesquisa/extensao, conforme a carga 
horarta total cumprida na execucao do projeto; 

3.2 0 resultado da serecso sera divulgado no dia 18/06/2019, com pubncacso no site da 
FACSETE e na secretaria acadE!mica. 

3.3 Ao ser selecionado(a), o academlcota) assinar3 o termo de trabalho voluntar!o e atuacao 
em pesquisa/extensao, onde compromete-se com sua atuacao e sigilo dos dados de pesquisa. 

4. Das Dlspcslcces Gerais 

4.1. A presente setecac destina-se a atuacso vcluntarta em pesquisa/extensao, nao gerando 
quaisquer vfnculo empregatfcio com a Faculdade Sete Lagoas; 

4.2. Os cases omissos e as situar;Oes nao previstas no presente Edita! serao avaliados pela 

Direr;ao da FACSETE. 

4.3. Registre-se, divulgue-se e cumpra-se. 

Ivan r ando Martins de Andrade 
Diretor AcadE!mico 

Sete Lagoas, 04 de junho de 2019. 
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