
COORDENAÇÃO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

EDITAL 01/2014    

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISAS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO

A coordenação do Curso de Graduação em Pedagogia da Faculdade São Salvador, no 
uso de suas atribuições torna público que estão abertas as inscrições para a seleção de 
Projetos de Pesquisas no campo da Educação e Diversidade, em duas linhas descritas 
na proposta a seguir.

1 - Da proposta:

1.1 - Dentro do macro tema Educação e Diversidade, serão adotadas duas linhas de 
pesquisa específicas, sendo a linhas respectivamente nomeadas Linha de Pesquisa I 
(LP1): Educação, Tecnologias e Pluralidade Cultural, e  Linha de Pesquisa 2 (LP2): 
Educação Emocional, Cultura e Inclusão Social.

1.2 -  Os  grupos de estudos terão tempo mínimo de duração estipulado em 12 
meses, com encontros periódicos e com os seguintes compromissos:  1. Produção 
de 06 resenhas anualmente;  2. Escrita de um artigo para efeito de publicação;  3. 
Participação  em  03  (dois)  eventos  na  área  da  pesquisa,  sendo  um  de  caráter 
internacional;  4. Realização de dois seminários abertos à comunidade acadêmica, 
sendo um a cada semestre.

1.3  –  Ao(s)  projeto(s)  selecionado(s)  será  concedida uma bolsa  no valor  de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) para aquisição de bibliografia na área da pesquisa.

2 – Das inscrições:

2.1  –  O  período  de  inscrições  será  aberto  no  dia  01  de  novembro  de  2014, 
encerrando-se no dia 10 do mesmo mês.

2.2 – Os projetos de pesquisa deverão ser apresentados devidamente identificados 
e dentro do tema especificado que é EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE, em duas linhas 
específicas,  formatados  com:   1.  Justificativa,  2.  Objetivos,  3.  Descrição  da 



metodologia,  4.  Formas  de  avaliação,  5.  Bibliografia  básica  a  ser  trabalhada  no 
processo. 

2.3  - A entrega do material de inscrição deve ser feita na SALA DA COORDENAÇÃO, 
envelopado e devidamente identificado, constando no envelope a Linha de Pesquisa 
de interesse. A FICHA DE INSCRIÇÃO DEVE SER GRAMPEADA FORA DO ENVELOPE.

3-  Da seleção:

3.1- Serão considerados os projetos que atendam às propostas sociais e educativas 
da Instituição e que estejam dentro da proposta acima descrita. 

4 – Da publicação dos resultados:

4.1 – Será publicado no site da Faculdade São Salvador o resultado da seleção; os 
responsáveis pelos projetos de pesquisa aprovados ficam convocados para reunião 
com a coordenação do Curso de Pedagogia para necessário diálogo, em data a ser 
publicada juntamente com os resultados. 

Salvador, 28 de outubro de 2014.               

  
__________________________________

SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE



FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DO PROPONENTE

CURSOS EM QUE ATUA PEDAGOGIA             (    )          SERVIÇO SOCIAL     (    )
ADMINISTRAÇÃO     (    )          FISIOTERAPIA         (    )
ENFERMAGEM         (    )          DIREITO                  (    )
NUTRIÇÃO                (    )          CONTABEIS             (    )
TECNOLÓGICO          (    )

É PESQUISADOR EM OUTRA INSTITUIÇÃO? SIM NÃO

TÍTULO DO PROJETO

TEMPO PREVISTO PARA CONCLUSÃO DA PESQUISA (      ) MESES
(      ) ANO
(      ) INDERTEMINADO

QUANTIDADE DE DISCENTES PESQUISADORES

RELEVÂNCIA DO PROJETO:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Salvador, _____ de novembro de 2014     Ass.____________________________________

          ............................................................................................................................... 

FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME DO PROPONENTE

DATA DE ENTREGA: RECEBIDO por:


