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 O Grupo de Estudo e Pesquisa em Teoria Política, Sociedade e Educação – Geteps, do 

Departamento de Ciências Humanas do Centro Multidisciplinar de Angicos, está selecionando um 

(01) discentes do curso de Pedagogia para participação como MEMBRO no projeto de pesquisa em 

desenvolvimento, com a temática POLÍTICAS DE VALORIZAÇÃO DOCENTE NA REDE 

PÚBLICA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE ANGICOS/RN, coordenado pela Professora Fádyla 

Késsia Rocha de Araújo Alves. 

  
1 -  O(A) discente interessado(a) em preencher a vaga deverá atender aos seguintes requisitos: 

 

 Possuir Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou superior a 6,0; 

 Ter cursado o componente: Organização, Estrutura e Funcionamento da Educação; 

 Demonstrar interesse e ter disponibilidade para dedicação e desenvolvimento da pesquisa; 

 Não estar vinculado(a) a qualquer Programa de Iniciação Científica, Ensino ou Extensão no 

âmbito da Ufersa; 

 Não ter vínculo empregatício e dedicar-se às atividades acadêmicas e de pesquisa. Poderá ser 

concedida bolsa a estudantes que esteja em estágio não obrigatório, desde que haja declaração 

conjunta da instituição de ensino, do supervisor do estágio e do orientador da pesquisa, de que 

a realização do estágio não afetará sua dedicação às atividades acadêmicas e de pesquisa. O/a 

bolsista deverá manter essa declaração em seu poder. 

 

1.2 - O(A) discente que atender a estes requisitos e tiver interesse em participar do projeto de pesquisa 

deverá realizar o seguinte procedimento, até o dia 27 de agosto de 2020 (quinta-feira): 

 

Enviar para o e-mail: fadyla.araujo@ufersa.edu.br os seguintes documentos anexos (em arquivo 

PDF):  

 Histórico acadêmico;  

 Uma carta de intenção justificando os motivos de interesse na participação no projeto de 

pesquisa.  

 O(A) discente deve especificar no assunto do e-mail o título do projeto ao qual pretende 

participar.  

 

2 - Os discentes inscritos serão avaliados pela carta de intenção enviada, considerando o 

interesse do mesmo em fazer parte do estudo a ser desenvolvido, especialmente no que se 

refere aos temas políticos (política pública e política educacional). 

 

3 - Os discentes serão avaliados também pelo desempenho acadêmico. 

 

4 - Os discentes serão classificados por nota, em ordem decrescente.  

 

5 - Caso haja empate, os critérios de desempate serão: 



 

a) Maior nota na disciplina que for requisito para a vaga pleiteada. 

 

b) Maior nota na carta de intenção. 

 

6 - O resultado da seleção será divulgado na página do Curso de pedagogia, site: 

https://pedagogiaangicos.ufersa.edu.br/ até o dia 28 de agosto de 2020.    
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