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FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS

Edital n° 27/2012
Edital de Seleção de Alunos para a Chamada CNPq /VALE S.A. n° 05/2012 –
Forma Engenharia

1. APRESENTAÇÃO
As Faculdades Adamantinenses Integradas – FAI, por meio do Diretor Geral – torna pública
a abertura de inscrições para seleção de alunos para 03 (três) bolsas para os projetos
aprovados pela Chamada CNPq/VALE S.A./FAI – Forma Engenharia. Os projetos estão
vinculados aos cursos de Agronomia e Engenharia Ambiental. Serão disponibilizadas 02
(duas) para o Curso de Engenharia Ambiental e 01 (uma) para o Curso de Agronomia.

2. OBJETIVOS
O Programa tem por objetivo estimular a formação de engenheiros no Brasil, combatendo a
evasão que ocorre principalmente nos primeiros anos dos cursos de engenharia e
despertando o interesse vocacional dos alunos de ensino médio pela profissão de
engenheiro e pela pesquisa científica e tecnológica, por meio de forte interação com escolas
de ensino médio.
3. REQUISITOS
O aluno deve preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
a)

Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação de Agronomia ou Engenharia
Ambiental da FAI.

b)

Ter ingressado no respectivo curso a partir de 2011;

c)

Não possuir dependências;

d)

Os candidatos deverão ter um bom desempenho acadêmico;

e)

Disponibilidade para pesquisa e desenvolvimento do projeto, no mínimo 10h semanais;
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f)

Não possuir outro tipo de bolsa;

g)

Para uma vaga do curso de Engenharia Ambiental, noções de informática e domínio em
CAD.

4. INSCRIÇÃO
As inscrições estarão abertas durante o período de 27 de novembro de 2012 a 07 de
dezembro de 2012. A inscrição deverá ser feita pelo aluno. No ato da inscrição deverão ser
entregues, obrigatoriamente, no Núcleo de Prática de Pesquisa (NPP) da FAI, até as
17h00min do dia 07 de dezembro de 2012, as seguintes documentações, na ordem
indicada:
a)

Formulário

de

Inscrição

(disponível

em:

http://www.fai.com.br/portal/_arquivos/cnpq_vale/form_inscr_cnpq.doc)
b)

Curriculum;

5. COMPROMISSOS
a)

Não possuir, na vigência da bolsa, ou outra modalidade de bolsa, sendo vedada a
acumulação desta com qualquer outra modalidade de bolsa;

b) Executar o plano de trabalho aprovado, sob a orientação do Coordenador do Projeto;
c) Dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa;
d) Apresentar relatório de atividades, parcial (julho de 2013) e final (dezembro de 2013).
e) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista
CNPq/VALE S.A./FAI e de estudante da FAI;
f) Apresentar os resultados no congresso de iniciação científica da FAI - CICFAI;
g) Participação em reuniões periódicas com a coordenação do projeto;
h) Devolver ao CNPq/VALE S.A., em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s)
indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam
cumpridos;
6.

CRITÉRIOS DE ANÁLISE

•

Entrevista com a Comissão CNPq/VALE S.A./FAI;

•

Análise do Histórico Escolar;

7.

CONDIÇÕES DA BOLSA

Tipo: CNPq/VALE S.A./FAI
Modalidade: Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI-A)
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Quantidade:03 (três) bolsas, 02 (duas) para o Curso de Engenharia Ambiental e 01 (uma)
para o Curso de Agronomia
Duração: 12 meses
Período: 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013
Valor: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) mensais, conforme Tabela de Valores de
Bolsas

de

Fomento

Tecnológico

e

Extensão

Inovadora.

Disponível

em:

http://memoria.cnpq.br/normas/rn_06_022.htm.
Fonte: CNPq/VALE S.A.

8.

CALENDÁRIO
27 de novembro a 07 de dezembro de
2012

Período para submissão dos projetos
Entrevista e Análise de Curriculum

12 de dezembro de 2012

Divulgação do resultado

13 de dezembro de 2012

Início da execução dos projetos

9.

01 de janeiro de 2013

OBSERVAÇÕES FINAIS

Casos omissos a este edital serão analisados pelo a Comissão CNPq/VALE S.A./FAI.
Outras informações poderão ser obtidas no NÚCLEO DE PRÁTICA DE PESQUISA– NPP:
Rua Nove de Julho, 730 – Centro, 17.800-000 - Adamantina-SP; Fone: 3502-7080 - Fax:
3320-6057; e-mail: pesquisa@fai.com.br

Adamantina, 27 de novembro de 2012.

Prof. Dr. Márcio Cardim
Diretor Geral da FAI

