
 
 

 

XXVIII SEMANA CIENTÍFICA 

EDITAL DE SELEÇÃO DE DOCENTES  

PARA A COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO CIENTÍFICA 
 

Art. 1º DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1.  Com vistas a democratizar a participação docente, preceptor e pesquisador na organização da XXVIII 

SEMANA CIENTÍFICA, este edital dispõe sobre processo seletivo de docentes, preceptores e 
pesquisadores da comunidade acadêmica da UNIFASE e da FMP para a composição da Comissão 
Científica do evento. 
 

1.2.  A XXVIII SEMANA CIENTÍFICA acontecerá entre 25 e 27 de outubro, no âmbito da 19ª Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia (SNCT) cujo tema é “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, 
Tecnologia e Inovação no Brasil”. 

 
1.3 A Comissão Científica será composta por 12 integrantes, sendo 4 egressos da comissão de 2021 e           

8 (oito) vagas a serem preenchidas a partir do processo seletivo de que trata esse edital. 
 

1.4 Poderão se candidatar docentes, preceptores e pesquisadores, vinculados a UNIFASE/FMP que atuam 
nos diferentes cursos e cenários da instituição. 

 
 

Art. 2º. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES  
 
2.1 A Comissão Científica é responsável pela concepção e organização da Semana Científica no que tange a 
programação científica e cultural. 
 
2.2 A Comissão se organiza a partir de reuniões online semanais.  
 
2.3 São atribuições da Comissão Científica: 
 

 Participar de reuniões regulares para a organização do evento; 

 Definir a abordagem temática, identidade visual, modalidade e estrutura do evento; 

 Validar a estratégia de divulgação e peças de comunicação do evento; 

 Elaborar e validar propostas de Mesas, Palestras, Minicursos, Seminários, Atividades Culturais e 
quaisquer outras atividades programadas; 

 Deliberar sobre editais de trabalhos científicos, práticas extensionistas e práticas educativas 
inovadoras; 

 Indicar e convidar os palestrantes; 

 Indicar e contatar avaliadores para a mostra de trabalhos; 

 Gerenciar a seleção e distribuição dos trabalhos na Mostra de Trabalhos; 

 Coordenar a avaliação dos trabalhos apresentados na Mostra de Trabalhos durante o evento; 

 Recepcionar os convidados para Mesas, Palestras, Minicursos, Seminários, Atividades Culturais e 
quaisquer outras atividades programadas; 

 Elaborar relatório do evento. 



 
 
Art. 3º. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 O período de inscrição será do dia 16 de maio até às 23h59 de 29 de maio de 2022. 

 
3.2 Para efetuar a inscrição é necessário o preenchimento de formulário próprio no link 

https://docs.google.com/forms/d/1qtCzmQ7cicid8zadKnI_YlfQqYTb_8Tf93yd5z0gnC8 disponível na 
seção referente ao edital do processo seletivo, na primeira página no site da faculdade.  
 

Art. 4º. DA SELEÇÃO 
 
4.1 O processo seletivo para as vagas da Comissão Científica será realizado pelas coordenações de 
Ensino, Pesquisa e Extensão, ou a quem ela delegar. 
 
4.2 Os(as) docentes inscritos deverão participar de duas reuniões, nos dias 30/05 e 06/06, das 16h às 
17h, para receberem as orientações devidas. 
 
4.3 Serão considerados critérios para seleção: 

a) Participação nas reuniões de orientação, buscando avaliar a motivação e comprometimento 
para com o evento; 

b) Disponibilidade de tempo para assumir as responsabilidades inerentes à atividade; 
c) Áreas de atuação dos docentes, de modo a garantir a maior diversidade de 

áreas/cursos/cenários na composição da Comissão. 
 

Art. 5º. DO RESULTADO 
 
5.1 O resultado será divulgado pela Comissão Organizadora da XXVIII Semana Científica, no dia 08 de junho 

de 2022, através de e-mail e na página do evento em www.unifase-rj.edu.br. 
 
Art. 6º. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
6.1 Somente os docentes que cumprirem adequadamente com todas as suas obrigações receberão 

certificado de organização do evento. 
 

6.2 Quaisquer situação não prevista no presente Edital será resolvida pela Comissão de Seleção. 

http://www.unifase-rj.edu.br/

