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UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
REITORIA
EDITAL N' 26 DE 25 DE MAIO DE 2020
S

ELEÇÃO DE PROJETOSDE EXTENSÃO,pxsQuiSA E INOVAÇÃO
NA GRADUAÇÃO PARA O PERÍODO LETIVO DE 2020.2

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR torna público e
convoca a comunidade acadêmicapara concorrer à seleção de horas extraclasse pata o
desenvolvimento de Projctos de Extensão, Pesquisa e Inovação para o semestre letivo de
2020.2

l.DASINSCRIÇÕES
1.1 - Poderão inscrever-se no processo de seleção pala projetos de Extensão, Pesquisa e
Inovação na Graduação de que trata este Edital professores vinculados a esta instituição que
atendam rigorosamente às seguintes condições:
a.

Não fazer parte de corpo docente permanente dos programas de Pós-Graduação
Stricto Sensuda UCSAL;

b

Apresentar prometode Pesquisa, Inovação ou de Extensão a ser desenvolvido na
UCSAL, que estejam em consonância com as áreasprioritárias apresentadasneste
edital;

c.

d

Ter pelo menoso título de mestre;
Integrar Grupo de Pesquisacom cadastro atualizado no Diretório de Grupos de
Pesquisa do CNPq e certiHlcado pela UCSAL (nos casos dos professores que
forem apresentar proJetos de Pesquisa e Inovação);

e.

Possuir currículo atualizado na Plataforma Latões.

1.2 As inscrições serão realizadas no período de 25 de maio a 12 de junho de 2020, através

do link: https://fonns.gle/HCDDiCFe6HATM8T47

1.3 0s professores só poderão se inscrever em uma modalidade: Extensão, Pesquisa ou
Inovação.
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2.DOPROCESSODESELEÇÃO
2.1 0 processo de seleção, de nahtreza classifícatória, será realizado por Comissões de
Seleção, formadas por membros da Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Extensão e
Ação Comunitária, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e da AUCBA (Mantenedora da
UCSAL). Na seleção será avaliado o prometode extensão, pesquisa ou inovação apresentado e

o Currículo Lattes do professor candidato, atualizado até o último mês antes da inscrição

2.2 0 processo de seleção abrange as seguintes etapas:

I' Etapa: inscrição, com o envio pelo link: !!!!pS;ZZÍQ!;!!!$:gle/HCDDICFe6HATM8T47
da
documentação exigida, observadas as condições constantes neste Edital;
2' Etapa: seleção dos candidatos, sob a responsabilidade das Comissões de Seleção;
3' Etapa:

divulgação no site da UCSAL,

até 26 de junho

de 2020, dos resultados

classiHlcatórios dos candidatos avaliados na etapa precedente.

4' Etapa: encaminhamentodos resultadospata cadastrojunto à SGC (SecretariaGeral de
Cursos) das horas destinadas para o desenvolvimento do Prometode Pesquisa, Inovação e
Extensão dos professores selecionados.

2.3. Nos casos de Projetos de Extensão, para atender ao número de vagas estabelecidaspela

UCSAL juntamente com a AUCBA, a Comissão de Seleção(deHlnidapela Pró-Reitoria de
Extensão e Ação Comunitária) procederá à classificação das propostas apresentadasde
acordo com o resultado obtido através da avaliação do Prometode Extensão (Anexo l).

2.4 Nos casos de Projetos de Pesquisa e Inovação, para atender ao número de vagas

estabelecidaspela a UCSAL juntamentecom a AUCBA, a Comissãode Seleção(deülnida
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação) procederá à classiHlcaçãodas propostas

apresentadasde acordo com o resultado obtido atravésda avaliação do Prometodc Pesquisa
(Anexo 11) ou Projeto de Inovação (Anexo 111)e aplicação do Bareina de Produtividade

(Anexo IV), que levará em conta a produtividade cientíülca dos últimos 03 (três) anos do
professor, avaliada através do respectivo currículo Lattes. Cada candidato receberá uma nota,

que será composta pela média de duas notas: a do Prometode Pesquisaapresentadoe a do
Barema de Produtividade, que deverá ser preenchido rigorosamente conforme o currículo
Latões. Os valores

serão certiHlcados pelo avaliador

membro

da Comissão

de Seleção

seguindo rigorosamente o registrado no Currículo Lattes do professor.
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4.2 As cotas para Extensão, Pesquisa ou Inovação poderão ser renovadas por mais um
semestre,caso as respectivas Pró-Reitorias autorizem, após a entrega dos relatórios parciais
semestrais

5.DASDISPOSIÇÕESGERAIS
5.1 As Comissões de Seleção publicação uma lista com o resultado dos professores
classificados para efeito de homologação dos nomes dos candidatos aprovados, de acordo
com o número de cotas disponíveis.
5.2 Dos resultados classiHlcatóriospublicados cabe recurso à Reitoria no prazo máximo de 03
(três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação do resultado.

5.2.1 Não caberá recurso nos casos em que a atualização do Currículo Latõestenha ocorrido

apóso último dia de inscrição.
5.3 0s casosomissos serãoresolvidos pela Comissão de que trata o item 2. 1.

5.4 0 presente Edital será publicado no site da Universidade Católic a do Salvador
a
(www.ucs4LJy).
S
a
e
a
l
5.5 A carga horária destinada
a
aos prqetos selecionados
serão
implementada
a partir

de OI'

dejulho de 2020.

5.6 0s professores
da graduação
serãoavaliadospela Comissão
de Seleção
e
Acompanhamento, através de relatórios semestrais, com apresentação de resultados parciais.

5.7 Casoo professornão apresenteum relatório parcial satisfatório, a Comissãode Seleçãoe
acompanhamento poderá indicar à Pró-Reitoria de Graduação o cancelamento das horas de
pesquisa
5.8 Caso as cotas de Extensão, Pesquisa e Inovação soam renovadas por mais um semestre, o

professor deverá entregar um relatório final das atividades desenvolvidas durante os dois
semestres.
5.8 0s professores aprovados neste edital serão classificados durante o semestre de 2020.2

caiu o Regime Parcial de Trabalho.
5.9 As horas destinadas a Extensão, Pesquisa ou Inovação, selecionadas através deste edital,
comporão horas de extraclasse na carga horária do professor
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7. INFORMAÇÕES

ADICIONAIS

Na UCSAL, esclarecimentose infomlações adicionais poderão ser obtidos atravésdo e-mail
reitoria(ãucsal.br

]iEGlsTRE-sE, PunLiQUE-sK E CUMPRA-sE
Salvador, 25 de maio de 2020

m Dr.' Silvana Sá de Carvalho
PI'af.'
Reitora
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ANEXOI
PROJETODEEXTENSAO-UCSAL
l)ados do Professor Proponente

Área Temática
(Identificar a área temática de acordo com a Política Nacional de Extensão/2012.Pode-se
optampelo vínculo em mais de uma área temática, quando for o caso).
(1) Comunicação

(n) Cultura
(111)Direitos Humanos e Justiça
(ÍV) Educação

(V) Meio Ambiente
(VI) Saúde

(Vll) Tecnologia e Produção

(Vlll) Trabalho
Dados do Projeto

8 Título do Projeto
8 Palavras-Chave

e

Resumo do Projeto:
(O resumo é uma apresentaçãocurta, cerca de 150-300 palavras. Dever ser em texto
contínuo, e deixar claro o trabalho de pesquisa; deve conter de fomla bem sucinta e
objetiva: i. justinlcativa e objetivos, ii. materiais e métodos e iii. resultados esperados).

8

Justificativa(máximo uma cauda):
(A partir da análise da literahua cientíHlca sobre o tema, a justiHlcativa deve apresentar

as infonnações existentes mais relevantes associadas ao projeto, fundamentando a
execução do trabalho. Em outras palavras, na justificativa, procura-se responder: Por

que a escollla do trabalho? E qual a relevância do mesmo? Qual a contribuição do
prometopara a sociedade?).
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Objetivos

geral e específicos (máximo

meia lauda):

(Explicitar de fomla clara e sucinta os objetivos a serem alcançadoscom o trabalho
os quais devem estar bem alinhados com a justiHlcativa descrita na seção anterior).

e Fundamentação Teórica
(Base teórica

e

Material

a respeito

da temática

e Métodos (máximo

e da problematização

do prometo)

uma lauda):

(Descrever os métodos que serão aplicados para alcançar os objetivos propostos)

e Beneficiários
(Identificaro perfil do público a ser atendidopelo piojeto: se é intemo ou extemo;
quantidade estimada de pessoasda comunidade que participarão ativamente das
atividades ou que seixo diretamente beneficiadas por elas)
e Local(is) de Realização
(Localidade(s)

onde

serão desenvolvidas

as atividades,

tanto

interna

quanto

externamente).

e Parcerias com outras instituições ou setores da IJniversidade
(Apresentar lista de parceiros internos da própria Universidade ou externos que irão
apoiar o projeto ou auxiliar na execução das atividades.)
e

Cronograma

de Atividades

(máximo

uma lauda):

(As atividades devem ser listadas em um cronograma contemplando os 12 meses de
trabalho).

e

Recursos necessários disponíveis:
(Listar os recursos para a realização do projeto incluindo, transporte, materiais,
equipamentos, espaços, etc).

e Referências
(Esta seção deve conter a informação bibliográãtca sobre as referências citadas no
coito do ploleto, e somente essas).
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ANEXOll
PROJETODEPESQulSA-UCSAL
Dados do Professor Proponente

Dados do Prometo (deve estar vinculado a um grupo de pesquisa cadastrado no DGP)

e Título do Projeto

e Palavras-Chave
e Resumo do Projeto:
(O resumo é uma apresentaçãocurta, cerca de 150-300 palavras. Dever ser em texto
contínuo, e deixar claro Q trabalho de pesquisa;deve conter de forma bem sucinta c
objetiva: i. justificativa e objetivos, ii. materiais e métodos e iii. resultados esperados).
e

Justificativa(máximo

uma cauda):
(A partir da análise da literatura científica sobre o teima,a justificativa deve apresentar

as infomlaçõesexistentesmais relevantesassociadasao projeto, fundamentandoa
execução do trabalho. Em outras palavras, na justificativa, procura-se responder: Por
que a escolha do trabalho? E qual a relevância do mesmo?).
8 Objetivos geral e específicos (máximo meia lauda):
(Explicitar de forma clamae sucinta os objetivos a serem alcançados com o trabalho
os quais devem estar bem alinhados com a justiülcativa descrita na seçãoanterior).

© Material e Métodos (máximo uma lauda):
(Descrever os ]nétodos que serão aplicados para alcançar os obUetivos propostos)
e

Resultados Esperados (máximo

meia lauda):

(Nesta seção, eleve-seapresentar de fortna clara e concisa os resultados que se espera
encontrar a partir dos objetivos apresentados acima).
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Cronograma

de Ativídades

(máximo

uma cauda):

(As atividades devem ser listadas em um cronograma contemplando os 12 meses de
trabalho).

e

Recursos necessários disponíveis:
(Listar os recursos pala a realização do prometoincluindo, equipamentos, laboratórios,
etc)

B Referências
(Esta seção deve conter a informação bibliográfica sobre as referências citadas no
corpo do prometo,e somente essas).
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ANEXOlll
PROJETODEINOVAÇÃO-UCSAL
Dados do Professor Proponente

€

8

€

Dados do Projeto (deve estar vinculado a um grupo de pesquisacadastradono DGP)
8

Título

do Prometo

e Palavras-Chave
e

Resumo do Projeto:
(O resumo é uma apresentaçãocurta, cerca de 150-300 palavras. Dever ser em texto

contínuo, e deixar claro o trabalho de pesquisa;deve conter de forma bem sucinta e
objetiva: i. justificativa e objetivos, ii. materiais e métodos e iii. resultados esperados).
e

Justificativa(máximo uma cauda):
(A partir da análise da literatura cientíHtca sobre o tema, a justificativa deve apresentar

as informações existentes mais relevantes associadas ao projeto, fundamentando a

execuçãodo trabalho, incluindo o diferencial inovativo ein relação aos demais
produtos/processos existentes e a abrangência da inovação. Em outras palavras, na
justiHlcativa, procura-seresponder:Por que a escolha do trabalho? Qual a relevância
do mesmo?).
e

Objetivos

geral e específicos (máximo

meia lauda):

(Explicitar de forma clara e sucinta os objetivos a serem alcançadoscom o trabalho,
os quais devem estar bem alinhados com ajustiHlcativa descrita na seçãoanterior).
e

Materiais

e Métodos (máximo

uma lauda):

(Descrever os métodos que serão aplicados para alcançar os objetivos propostos)
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Resultados Esperados (máximo

meia lauda):

(Nesta seção, deve-se apresentar de temia clara e concisa os resultados que se espera
encontrar a partir dos obletivos apresentados acima).

8 Cronograma de Atividades (máximo uma lauda):
(As atividades devem ser listadas em um cronograma contemplando os 12 meses de
trabalho).

e

Recursos necessários disponíveis:
(Listar os recursos para a realização do prometoincluindo, equipamentos, laboratórios,
etc)

8 Parcerias do prometo

(Identinlcar
se o prometo
prevêparcerias
com empresas/terceiros,
e se o
produto/processo desenvolvido atende às necessidades de alguma empresa envolvida).
© Abrangência da inovação
(Identinlcai para quem se destina o prometo - publico

interno ou externo

explicitando o grau de impacto de produto/processo a ser desenvolvido).
e

Referências

(Esta seção deve conter a informação bibliográfica sobre as referências citadas no
coito do prometo, e somente essas).
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BAREMA DE PRODUTIVIDADE

O barema deverá ser preenchido pelo professor, seguindo rigorosamente o registrado
no Currículo Latões.Os valores serão certificados pela Comissão de Seleção.
Produtividade do Professor nos últimos 03 anos
Curso de

Nome do
Candidato

graduação

Grupo de
Pesquisa

BAREMA PARA AVALIAÇÃO
Itens avaliados

Nota máxima

Nota atribuída

(Considerar no Currículo Latões do prol'essoi' nos anos de 2017,
2018 e 2019)

(por item)

(por item)

Pesquisacom apoio financeiro extemo
Participação em Colnitês. Conselhos, Comissões intimas da l.JCSal e/ou
colmorepresentante da UCSal (l participação = 0,25 ponto; 2 ou mais =
0,5 ponto)

1,0

0,5

Artigo completo publicado em periódicos e/ou patente (l artigo ou
patente = 0,5 ponto, 2 a 3 artigos ou patentes = 1,0 ponto, 4 a 5 artigos

2,0

ou patentes = 1,5 ponto, acima de 5 artigos ou patentes = 2,0 pontos)
Trabalhos completos publicados el-nanais de congresso (l artigo = 0,25

ponto, 2 a 3 artigos - 0,5 ponto, 4 a 5 artigos - 0,75 ponto, acima de 5
artigos - 1,0 ponto)
Resumos publicados em anais de congresso (l a 3 artigos = 0,5 ponto, 4
a 5 resumos ' 0,75 ponto, acima de 5 resumos = 1,0 ponto)

L,0

1,0

Líder/Vice líder Grupo de Pesquisacadastrado no CNPq, ahializado e
certificado pela UCSal.

0,5

Publicação de Livro (l livro = 0,5 ponto; 2 ou mais livros = 1,0 ponto)

1,0

Publicação de Capítulo de Livro (l ou 2 capítulos de livro = 0,25 ponto,
3 ou mais capítulos - 0,5 ponto)

0,5

Experiência com orientação na Graduação (até 2 alunos - 1,0 ponto, 3
ou 4 alunos = 2,0; mais de 4 alunos = 2,5 pontos) - Concluídos e ein

2,5

andamento.

Nota geral (orientador(a»
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