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EDITAL Nº 002/2022 - FUNADESP 
CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES PESQUISADORES 

 
O Centro Universitário Anhanguera de São Paulo  comunica que estão abertas de 21/03/2022 a 31/03/2022, a seleção de bolsas da Fundação 
Nacional do Desenvolvimento do Ensino Superior Particular – Funadesp, para participação de professores pesquisadores no projeto de 
pesquisa multicêntrico  “A formação do aluno de graduação no sistema de ensino EaD  - PICT EAD”.  
 
 
1 Informações sobre o projeto de pesquisa: 

1.1 Esse projeto tem por objetivos: 
1.1.1 Estimular o desenvolvimento da pesquisa junto aos discentes, visando despertar vocações para a ciência e incentivar alunos 

da graduação; 
1.1.2 Proporcionar ao aluno a iniciação no método científico, nas técnicas próprias de cada área e o desenvolvimento da 

criatividade na ciência, por orientação de pesquisador qualificado; 
1.1.3 Possibilitar maior articulação entre a graduação e a pós-graduação, qualificando melhor os discentes para o ingresso nos 

programas de pós-graduação; e  
1.1.4 Estimular o aumento da produção científica e divulgação dos resultados de pesquisa. 

 
 

2 Objetivo 
O edital tem como objetivo selecionar professores doutores vinculados à unidade para desenvolver pesquisa e participar do PICT EAD no  
projeto multicêntrico “A formação do aluno de graduação no sistema de ensino EaD  - PICT EAD”. 
 
 

3 Das inscrições  
3.1 As inscrições devem ser realizadas de 21/03/2022 a 31/03/2022, por meio do preenchimento de 

formulário próprio disponível no link: https://forms.gle/AP3soNGDdhbfp9f18  ou no QR Code ao 
lado  

 
 

4 Dos critérios de  seleção 
4.1 Ser docente da Instituição, com vínculo empregatício na categoria;  
4.2 Possuir titulação acadêmica de doutor;  
4.3 Possuir publicação em periódico; 
4.4 Disponibilidade para: 

 4.4.1 realizar encontros semanais com turmas de alunos por meio do Teams; 
 4.4.2 participar de encontros semanais via Teams junto à coordenação do projeto; 
 4.4.3 participar de encontros de formação com a equipe do projeto; 
 4.4.4 orientar na elaboração de produção científica (resumos expandidos e artigos); 
 4.4.5 acompanhar os alunos em eventos científicos;  
 4.4.6 publicar com alunos do projeto em eventos e/ou periódico científico. 

4.5   Os professores orientadores aprovados na seleção são contemplados com bolsa Funadesp no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), 
distribuídos em 8(oito) parcelas de R$1.000,00; 

4.6   Será realizado acompanhamento das atividades de orientação pela coordenação do projeto, em caso de não cumprimento das 
atividades dispostas no item 4.4, a bolsa será cancelada. 

 
 
5 Dos Resultados e Convocação 

5.1 A convocação dos professores selecionados para a entrevista, conforme critérios do item 4,  será publicada no site 
https://www.pgsskroton.com.br/ no dia 05/04/2022; 

5.2 Os professores convocados receberão por e-mail o link, horário e dia para participar da  entrevista que será realizada entre os dias 
06/04/2022 e 08/04/2022;  

5.3 O resultado final será publicado no site (inserir link da página do Centros Universitário) no dia 14/04/2022 a partir das 17h; 
5.4 Os professores selecionados serão convocados para participar da formação para utilização das tecnologias digitais utilizadas no projeto 

entre os dias  18/04/2022 e 20/04/2022, bem como para padronização das orientações; 
5.5 As atividades de orientação terão início em 02/05/2022. 
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6 Da Certificação 
6.1 O projeto terá duração de 8 meses; 
6.2 Os professores selecionados e que cumprirem todos os critérios, receberão a certificação de orientação no final da vigência. 

 
 

São Paulo, 23 de março de 2022. 
 

 


