
 

 

 
 

 
   

EDITAL Nº 01/2021 
 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETOS DE EXTENSÃO 
E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

   
  

A Diretoria Geral das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista, por meio da Coordenação de Pós 
graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização - COPPEXII, torna público por meio deste Edital, a 
seleção de propostas de projetos de extensão e iniciação científica em caráter especial e inovador devido ao 
período de pandemia que o nosso país enfrenta, e convida os interessados a apresentarem propostas de projetos, 
em sintonia com o Regimento Institucional, a Política de Inovação, Pesquisa, Extensão e pós graduação, e os 
termos do presente Edital.  

  

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. A seleção de Projetos de Extensão e de Iniciação Científica e Tecnológica, sob a supervisão da 
Coordenação de Pós graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização, tem por objetivo 
contribuir para o desenvolvimento regional, para a produção científica institucional, para a difusão dos 
hábitos de pesquisa nos estudantes de graduação, bem como para o aperfeiçoamento da formação 
profissional de seus participantes ao oportunizar o desenvolvimento de habilidades investigativas e de 
construção do conhecimento, o que, por sua vez, propicia o desenvolvimento e/ou aprimoramento de 
uma postura acadêmico-profissional crítica e inovadora.  

1.2. O presente Edital objetiva a captação de projetos inovadores de iniciação científica e extensão que 
apresentem mérito científico e relevância social que possibilitem o aprimoramento do ensino-
aprendizagem em nível de graduação, elaborados por docentes que possuam vínculo empregatício 
com os cursos de graduação e/ou pós-graduação das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista. 

1.3. O presente Edital pretende captar novos projetos de Pesquisa e/ou Extensão que tenham sua 
metodologia adaptada para o distanciamento social, conforme as recomendações do Ministério da 
Saúde devido à crise sanitária enfrentada no país. 

1.4. Entende-se como projeto de iniciação científica aquele que envolve pesquisa básica ou pesquisa aplicada, 
utilizando o método científico para produzir conhecimento, com ou sem objetivo prático. Os projetos 
de iniciação científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação são caracterizados pelo 
desenvolvimento, aperfeiçoamento ou estudo de viabilização de produtos, protótipos, processos, 
serviços, sistemas ou modelos de negócios, preferencialmente de caráter multidisciplinar.  

1.5. Entende-se por projeto de extensão o conjunto de atividades processuais contínuas, de caráter educativo, 
científico, cultural, político, social, ou tecnológico com objetivos específicos e prazo determinado, que 
pode ser vinculado ou não a um programa, envolvendo a participação de discentes.  

  

2. DOS OBJETIVOS E FINALIDADES   

 



 

 

 
 
 
2.1 O Programa de Iniciação Científica das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista é voltado 

para o desenvolvimento do pensamento científico e iniciação à pesquisa de estudantes da graduação e 
tem como objetivos:  

 
a) estimular a pesquisa científica junto aos corpos docente e discente;  
b) contribuir para a formação acadêmica no âmbito da pesquisa científica e de qualificação de recursos humanos;  
c) possibilitar maior interação entre docentes pesquisadores e estudantes e entre a Graduação e a Pós-

Graduação; e 
d) estimular a qualificação de estudantes para programas de pós-graduação de Mestrado e Doutorado.  

  
2.2 Em consonância com a Política Nacional de Extensão, são objetivos institucionais das políticas de 

extensão e responsabilidade social:  

a) reafirmar a extensão acadêmica como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências da 
realidade, além de indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no intercâmbio com 
a sociedade;   

b) estimular a vivência social, política e profissional dos docentes, estudantes e técnicos administrativos das 
Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista;  

c) estreitar as relações entre a comunidade acadêmica e a sociedade;   
d) interligar as Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista, em suas atividades de extensão, ensino e 

iniciação à pesquisa, com as demandas da sociedade;  
e) valorizar a vida na sua integralidade e diversidade por meio do respeito aos direitos humanos e às diferenças 

individuais e coletivas;  
f) estimular atividades cujo desenvolvimento implique em relações multi, inter e/ou transdisciplinares e 

interprofissionais entre setores da Instituição e da sociedade;   
g) garantir a participação efetiva da sociedade na atuação das Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista 

no município de Vitória da Conquista e nas regiões circunvizinhas. 
 

3. DOS PRAZOS   

 

ATIVIDADE  PERÍODO  

Publicação do Edital  12 de fevereiro de 2021 

Submissão de Propostas  12 de fevereiro a 16 de março de 2021 

Avaliação de Propostas  17 a 24 de março de 2021 

Divulgação do Resultado  25 de março de 2021 

Recursos  26 de março de 2021 

Publicação do Resultado Final  30 de março de 2021 

Início da Vigência das Propostas  01 de abril de 2021 

Apresentação de Resultados Parciais 24 a 29 de maio de 2021 

Entrega de Relatórios Parciais Até 18 de junho de 2021 

  
  



 

 

Apresentação de Resultado Final 22 a 26 de novembro de 2021 

Entrega de Relatório Final  Até 09 de dezembro de 2021 

Fim da Vigência das Propostas  01 de dezembro de 2021 

  

4. DAS MODALIDADES DE FOMENTO  

 
4.2 Os docentes contemplados receberão a carga horária de até 2 (duas) horas aulas semanais exclusivamente 

para a dedicação aos seus projetos de pesquisa e/ou extensão aprovados neste Edital.  

4.2.1 Os docentes que apresentarem carga horária fechada, 44 (quarenta e quatro) horas aulas semanais, 
não poderão submeter propostas de Pesquisa e/ou Extensão. 

4.2.2 Cada docente poderá submeter quantas propostas de Pesquisa e/ou Extensão quiser, no entanto será 
aprovado carga horária exclusiva somente para uma proposta. 

4.3 O fomento à participação em eventos científicos se dará por meio de programa específico, não sendo 
considerado neste Edital.  

4.4 A solicitação de materiais e insumos para realização em todo o projeto deverá constar no formulário de 
apresentação da proposta, e serão analisados e avaliados mediante os critérios projeção, divulgação e 
relevância do projeto, podendo ser aprovada, total ou parcialmente, ou reprovado.  

4.5 Ajustes na carga horária docente serão feitos quando houver necessidade de enquadramento financeiro por 
parte da Mantenedora, cuja ação será comunicada a cada proponente.  

4.6 Com exceção dos docentes com carga horária remunerada, todos os envolvidos no projeto serão 
formalmente aceitos mediante preenchimento do formulário Termo de Compromisso de Colaborador 
Voluntário.  

4.7 Os programas e os projetos poderão ser renovados se não houver pendências junto a COPPEXII mediante 
submissão aos próximos editais. 

5. DA VIGÊNCIA  

 Os projetos aprovados por este Edital terão vigência de 8 (oito) meses ininterruptos, sendo desenvolvidos entre 
os meses de abril a dezembro de 2021. 

  

6. TIPOS DE PROJETOS   

6.1 Projeto por Núcleos: Os núcleos aprovados e em vigência, disponibilizados no Guia de Práticas Docentes 
2021.1, nas Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista poderão submeter projetos ou programas 
de Pesquisa e/ou Extensão, prevendo a participação de estudantes na condição de voluntários, vinculando 
desta maneira, o projeto, ao Programa Engajamento Cidadão. 

6.1.1 Nessa modalidade, o(a) coordenador(a) do núcleo poderá contar com docentes coordenadores de 
cada projeto ou programa de Pesquisa e Extensão. Nesses casos, aplica-se a carga horária de 2 (duas) 
horas/aula para o docente coordenador do programa ou projeto.  

6.2 Projeto Individual: proposto por docente, individualmente, sem a necessidade dos núcleos, prevendo a 
participação de estudantes na condição de voluntários, vinculando desta maneira, o projeto, ao Programa 
Engajamento Cidadão. Para esse tipo de proposta será destinado o limite máximo de 2h/a semanais. 
6.3 Projeto Interdisciplinar: proposto seja pelos núcleos ou por docentes, que apresente práticas de estudo e de 
pesquisa em grupo, que requerem autodeterminação, cooperação, relações mútuas, ferramentas e 
procedimentos vinculados à prática, à diversidade de informação, aos questionamentos, à reflexão e à discussão,  
 



 

 

 
 
 
devendo estar em sintonia e conexão com os 17 (dezessete) Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
de 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). 
 
  

7. ÁREAS TEMÁTICAS  
  
Os projetos e os programas a serem realizados junto à comunidade deverão concorrer em uma das áreas 
temáticas (área principal) a seguir:   
   

7.1.1 Educação, Política, Trabalho e  
Cultura   

7.1.2 Cidades e Sociedade  

7.1.3 Direitos Humanos e Justiça   

7.1.4 Meio Ambiente e Sustentabilidade  

7.1.5 Saúde e Qualidade de Vida  

7.1.6 Tecnologia e Inovação   

   
  

8. REQUISITOS DOS DOCENTES PROPONENTES  
  
São requisitos do Professor Orientador Proponente do Projeto de Pesquisa e Extensão:   
a) ser professor, possuindo vínculo formal com as Faculdades Santo Agostinho de Vitória da conquista;  
b) ter Currículo Lattes-CNPq atualizado vinculando a FASA no endereço profissional e na atuação 

profissional;  
 
  

9. COMPROMISSOS DOS DOCENTES PROPONENTES  
  
São compromissos do Professor Orientador Proponente do Projeto de Pesquisa e Extensão:   
a) manter atualizados seus dados cadastrais na COPPEXII;  
b) orientar os discentes, nas distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração dos relatórios (parcial e 

final), resumo e painel para apresentação na programação a ser divulgada ao longo do período de 
vigência do edital ou em outros eventos científicos fora da Instituição  

  
c) incluir os nomes dos orientados nas publicações e nos trabalhos apresentados em Congressos e 

Seminários, cujos resultados foram obtidos nos projetos desenvolvidos no âmbito do presente Edital;  
d) emitir parecer sobre projetos e outros trabalhos científicos quando solicitado pela COPPEXII; 
e) cumprir as determinações e regras do Comitê de Ética e Pesquisa do Instituto Educacional Santo 

Agostinho;  
f) usar a FASA como primeiro endereço nas publicações decorrentes de projeto(s) aprovados desenvolvidos 

no âmbito do presente Edital;  
g) realizar seleção de estudantes voluntários para desenvolvimento do projeto;  
h) acompanhar os alunos na realização de suas atividades semanais;  
i) encaminhar trimestralmente a COPPEXII o relatório de atividades (folha de frequência) dos alunos 

referente às atividades do mês, devidamente preenchido e assinado - pelo(a) discente e pelo(a) 
Coordenador(a);  

j) alimentar mensalmente a pasta compartilhada, em nuvem, pela COPPEXII com o docente coordenador 
do projeto; 

j) O não encaminhamento do relatório de atividades até o décimo dia útil do mês subsequente implicará 
no impedimento de submissão professor em outros editais de seleção nas Faculdades Santo Agostinho 
de Vitória da Conquista durante o período de 01 (um) ano;  



 

 

 
 
 

k) participar das reuniões convocadas pela COPPEXII; 
l) comunicar a COPPEXII, por meio de carta, a não continuidade do Projeto ou Programa, para cancelamento 

da ação;  
m) motivar os membros da equipe do Projeto ou Programa a produzirem e publicarem artigos nas 

Revistas institucionais ou em outros periódicos, e a apresentarem trabalhos em eventos de extensão e 
técnico-científicos.   

n) substituir o(a) aluno(a) voluntário, no caso do não cumprimento das atividades assumidas ou quando 
necessário;  

p) encaminharão a COPPEXII, no prazo estabelecido, o relatório parcial/final e a relação de participantes 
da ação extensionista, de acordo com formulários próprios disponibilizados pela COPPEXII.  

  
 

10. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO   
   

1.1 A proposta de Projeto deve ser enviada, via e-mail camila.sotero@vic.fasa.edu.br,  no “Formulário para 
Projetos de Pesquisa e/ou Extensão”, disponibilizados pela COPPEXII, devidamente preenchida e 
assinada em todos os itens, assim como aprovada previamente pelas instâncias colegiadas, evitando 
ad referendum;  

1.1.1 o formulário supracitado deve conter a aprovação do Colegiado e do Coordenador do Curso, com 
período de vigência, no mínimo, igual ao período de vigência do presente Edital;  
1.2 No caso de renovação, o(a) Coordenador(a) do Projeto ou Programa de Pesquisa e/ou Extensão em 

continuidade deve ter cumprido com os seguintes compromissos junto a COPPEXII:  
1.2.1 entrega de relatório final até o dia 17 de março de 2021;   
1.2.2 submissão e apresentação de trabalho nos eventos destinados a iniciação científica promovidos pelas 

Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista e quando houver sessão de apresentação de 
trabalhos, nos eventos dos respectivos cursos de graduação.  

1.2.3 entrega do relatório de pelo mínimo 03 (três) visitas realizadas pelo(a) aluno(a) a outras ações de 
extensão;  

1.3 o(a) Coordenador(a) do Programa ou Projeto deve observar o somatório de horas dedicadas à 
graduação, a iniciação à pesquisa e à extensão, não podendo ultrapassar a carga horária total do 
Regime de Trabalho de contrato;  

1.4 a proposta deve corresponder a uma das 8 (oito) áreas temáticas apresentadas no item 7 do presente 
Edital;  

1.5 a proposta deve ter relevância acadêmica e socioeconômica/comunitária;  
1.6 docentes e professores contemplados no presente Edital se comprometem a participar das atividades 

de pesquisa e extensão realizadas pelas Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista tais como 
Dia D e Semana de Responsabilidade Social.  

1.7 o projeto de Pesquisa e Extensão poderá contemplar estudantes de ensino superior não matriculados 
nas Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista, desde que a quantidade dos mesmos não seja 
superior a 1/3 (um terço) da quantidade total de estudantes voluntários necessários para o 
desenvolvimento da proposta submetida. 
  

1.8 Da relevância acadêmica:  
1.8.1.1 cumprimento ao preceito da indissociabilidade entre extensão, ensino e a iniciação à pesquisa, 

caracterizada pela integração da ação desenvolvida à formação técnica e cidadã do estudante e pela 
produção e socialização de novos conhecimentos e metodologias;  

1.8.1.2 interdisciplinaridade caracterizada pela interação dos diferentes saberes (acadêmicos e populares) e 
ações interprofissionais e interinstitucionais;  
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1.8.1.3 impacto pessoal e social na formação técnico-científica do estudante;  
1.8.1.4 produção de artigos, comunicações e relatos da ação de extensão em periódicos, anais e em eventos 

acadêmicos, internos e externos as Faculdades Santo Agostinho de Vitória da Conquista;  
1.10 Da relevância socioeconômica/comunitária:  
1.9.1 impacto social pela ação transformadora dos problemas sociais;   
1.9.2 contribuição com a inclusão socioeconômica de grupos sociais, facilitando o acesso ao processo de 

formação e de qualificação por meio da inovação técnico-científica, do empreendedorismo, da troca 
de conhecimento e da ampliação de oportunidades educacionais; 

1.9.3 relação dialógica com os outros setores da sociedade, envolvendo a interação do conhecimento e da 
experiência acumulados na Academia com o saber popular e com o saber de profissionais do mercado, 
por meio da articulação com organizações de outros setores da sociedade, visando ao 
desenvolvimento de parcerias interinstitucionais;  

1.9.4 contribuição na formulação, na implementação e no acompanhamento das políticas públicas 
relevantes e prioritárias ao desenvolvimento socioeconômico regional; 

1.9.5 potencialização da extensão integrada a iniciação à pesquisa e ao ensino, em comunidades no 
município de Vitória da Conquista e região circunvizinha, que apresentem vulnerabilidade 
socioeconômica e/ou ambiental objetivando, assim, a construção colaborativa de tecnologias sociais, 
diagnósticos e subsídios que visem contribuir para resolução de problemas existentes nestas 
comunidades.   

   
   

11 DAS INSCRIÇÕES   
   

a. O período de inscrição será de 12 de Fevereiro a 16 de Março de 2021;  

b. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo e-mail camila.sotero@vic.fasa.edu.br 
(impreterivelmente até às 23h59min do dia 16 de Março de 2021);  

c. as propostas devem estar em conformidade com as condições estabelecidas no presente Edital;  
d. não serão aceitas propostas submetidas por qualquer outro meio, com falhas de preenchimento, 

com falta de documentos ou assinaturas, ou fora do prazo estipulado neste Edital. Não será 
permitida juntada de documentos posterior ao término do período de inscrições;  

e. somente serão aceitas inscrições que contenham:   
   

e.1) proposta de projeto apresentada no “Formulário para Projetos de Pesquisa e extensão” com apêndices 
devidamente preenchidos e assinados.  

  
 

12 SELEÇÃO DAS PROPOSTAS   
   
As propostas recebidas passarão por duas etapas no processo de seleção, Análise Técnica, Análise de Mérito e 
Currículo lattes do coordenador da proposta, conforme descrito nos quadros a seguir.    

   
a. ANÁLISE TÉCNICA   

  
a.1) é uma etapa preliminar e eliminatória, realizada pela equipe da COPPEXII, a qual procederá à análise formal 
das propostas em consonância com as exigências definidas no presente Edital, conforme Quadro 1:  
   
 



 

 

 
 
 

QUADRO 1 – ANÁLISE TÉCNICA   
Itens Avaliados  Caráter   

1. Proposta de Projeto ou Programa de Pesquisa e Extensão 

apresentada no “Formulário para Projeto de pesquisa e/ou extensão”, 
disponibilizado pela COPPEXII. 

  
  

Eliminatório  
  

2. Projetos ou Programas de Pesquisa e Extensão com execução em 

2020, a apresentação do relatório anual (Relatório de Pesquisa e/ou 

Extensão), preenchido e devidamente assinado.  

  

Eliminatório  

  

  
b. ANÁLISE DE MÉRITO   

   
b.1) será realizada por meio de relatoria pelos membros da Comissão Técnica, nomeada pela COPPEXII,  

considerando parecer opinativo dos coordenadores de curso;   
b.2) a avaliação da proposta de Projeto e/ou Programa será feita considerando os critérios de avaliação 

indicados no Quadro 2. Para cada item, será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez).  
   

QUADRO 2 – ANÁLISE DE MÉRITO   
Critérios de Avaliação   Peso   

1. Relação direta com a comunidade/sociedade nos aspectos: (a) impacto na 

superação de problemas sociais, contribuição à inclusão de grupos  

   

   

sociais, inovação e transferência de conhecimento; b) interação entre 

conhecimento e experiências acumuladas na Academia com o saber popular; e c) 

participação em atividades extensionistas em comunidades.   

10  

2. Justificativa e contextualização da proposta (explicitação detalhada dos 

fundamentos teóricos que orientam a proposta, destacando a relevância do 

problema/situação que necessite de uma ação extensionista).   

   
10  

3. Cumprimento ao preceito da indissociabilidade entre extensão, ensino e iniciação 

à pesquisa.   

10  

4. Clareza de objetivos.  10  

5. Metodologia (explicitação dos procedimentos metodológicos e adequação     

da metodologia para o alcance dos resultados); verificar a ligação direta com a 

comunidade.   

10  

6. Resultados esperados (indicar vinculação com políticas públicas); 

Indicadores/Parâmetros de avaliação (descrição do processo de avaliação, com 

explicitação dos indicadores qualitativos e quantitativos)   

   
10  

7. Viabilidade do cronograma de execução   10  

8. Parcerias institucionais (internas e externas)   10  

9. Apresenta interfaces ou interdisciplinaridade 10 

TOTAL   90  



 

 

   
  

 
b.3) em caso de empate, será considerada como critério de desempate a maior pontuação relativa ao 

Critério de Avaliação 1 - “Relação direta com a comunidade/sociedade [...]” constante no Quadro 2. 
Persistindo o empate, será utilizada a maior pontuação ao Critério de Avaliação 2 – “Apresenta 
interfaces ou interdisciplinaridade” constante no Quadro 2; 

b.4) para cada item será conferida uma pontuação, mediante a observação dos critérios, e ao final será 
obtida a média do projeto para cada um dos dois avaliadores;  

b.5) serão aprovados Projetos com pontuação igual ou superior à média do Curso.  
  

c. AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DO COORDENADOR DA PROPOSTA  
 
Esta etapa consiste na quantificação da produção docente nos últimos 3 anos tendo por base o currículo Lattes. 
Serão considerados artigos completos, resumos publicados em anais de eventos científicos, livros publicados e 
premiações. O coordenador de proposta que apresentar maior quantidades desses itens receberá nota igual a 10, 
que será tomado por base para avaliação dos demais utilizando regra de 3 simples.  
  

13 DO RESULTADO   

a. Cabe a COPPEXII a divulgação do resultado da seleção e a publicação em seu sítio, até o dia 30 de 
Março de 2021.  

  
14 CERTIFICAÇÃO DO(A) ESTUDANTE VOLUNTÁRIO  

a. Ao fim do período de vigência do Edital, o(a) estudante voluntário receberá declaração de 
participação, mediante o cumprimento dos compromissos, constando o período de atuação, o 
nome do(a) Coordenador(a) e o título do Projeto desenvolvido.  
Declaração  que  estará  disponível  na  plataforma: 
http://eadfasa.com.br/portal/certificados  

b. Para que o(a) estudante voluntário receba a declaração de participação, o docente coordenador da 
Proposta de Pesquisa e/ou Extensão deve entregar junto com os registros da Proposta: Formulário 
de Inscrição, Termo de Compromisso de Aluno Voluntário, Comprovante de Matrícula Atualizado e 
Currículo Lattes. 

   
15 DISPOSIÇÕES FINAIS   

   
a. Qualquer alteração nesse Edital só poderá ser feita por meio de outro Edital;  
b. é de inteira responsabilidade do(a) Coordenador(a) da proposta acompanhar a divulgação de todos 

os atos, Editais e comunicados referentes a este processo seletivo, informados na página da FASA;  
c. os projetos e/ou programas que não apresentarem metodologia adaptada ao cenário de crise de 

saúde que vivemos, serão desclassificados imediatamente, sem direito a solicitação de recursos; 
d. a inscrição implicará na aceitação das normas para esse processo seletivo, contidas neste edital e em 

outros que sejam eventualmente divulgados;  
e. a classificação será feita considerando as notas obtidas nos itens b e c, conforme a disponibilidade 

de carga horária.  
f. recursos poderão ser apresentados por meio de solicitação feito em próprio punho, entregue via e-

mail a COPPEXII.    
  
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Vitória da Conquista - BA, 12 de Fevereiro de 2021.  

 
 
 
  

 
Isabela Arruda Soares 

Coordenadora de Graduação e Pós-Graduação 
 
 

                                                       
 

                    Leidiane Santos Dourado                                                   Camila da Silva Sotero 
 

     Coordenadora da COPPEXII e Extensão                                        Coordenadora de Pesquisa 
  
 
 

 
 
 

 


