ATA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
DE PROJETOS DE PESQUISA PARA CONCORRER A BOLSA
FUNADESP – EDITAL N. 01/2017

O CEPeD (Centro de Estudo e Pesquisa do Desenvolvimento Regional) do
Unifafibe, no uso de suas atribuições, declara a quem possa interessar, que na data
de 09 de maio, foi formada Comissão Especial para Avaliação e Seleção de 04
(quatro) Projetos de Pesquisa, submetidos à primeira fase do processo seletivo para
bolsas Funadesp, com previsão de vigência a partir de agosto de 2017.
A Comissão Especial foi coordenada pela Profa. Me. Claudia Teixeira-Arroyo e
composta por 6 (seis) Professores-pesquisadores, do UNIFAFIBE e colaboradores
externos, convocados pelo CEPeD e que não estavam participando desta seleção,
para a avaliação dos projetos.
Foram apresentados para a Comissão os Projetos protocolados para serem
selecionados, juntamente com formulário de avaliação próprio para a pontuação
dos trabalhos, de acordo com o edital 01/2017.
Todos os Projetos, sem a identificação de autoria, receberam três Pareceres da
Comissão Especial baseados nos critérios técnicos do Edital e da Funadesp. Como
resultado dessa avaliação, foram selecionados para a segunda fase os seguintes
Projetos de Pesquisa:
•

IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO
NO CONTEXTO DO ENSINO SUPERIOR

•

PREVALÊNCIA

DOS

FATORES

DE

RISCO

PARA

DOENÇAS

CARDIOVASCULARES NOS USUÁRIOS DA ACADEMIA DA SAÚDE

Os Pesquisadores responsáveis pelos projetos aprovados na primeira fase deverão
submeter suas propostas à FUNADESP, até 14 de maio de 2017, juntamente com
as
demais
exigências
do
Edital
interno
01/2017
(http://unifafibe.com.br/controlesite/pesquisa_ceped/editais/17/1492106816edit
al_ceped_unifafibe_1_2017.pdf) e do Edital 02/2017 da FUNADESP
(http://www.funadesp.org.br/chamadas/chamada-n-02-2017-para-selecao-deprojetos-de-pesquisa-a-serem-apoiados-a-partir-de-maio-de-2017).

Uma vez selecionados na segunda fase pela Funadesp, o recebimento da Bolsa tem
como condição final que o Pesquisador esteja vinculado ao Centro Universitário
UNIFAFIBE nos anos 2017/2018. O bolsista FUNADESP/UNIFAFIBE
selecionado fica com a atribuição de participar da próxima Comissão Especial para
seleção de novos Projetos Funadesp.
Bebedouro, 11 de maio de 2017.

Profa. Me. Claudia Teixeira-Arroyo
Coordenadora da Pós-Graduação e do Centro de Estudo de Pesquisa de
Desenvolvimento Regional
Centro Universitário UNIFAFIBE

