UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
EDITAL N. 01/2017/GPP/FACE/UnB
SELEÇÃO DE ALUNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE
PESQUISA
1. DO PROJETO DE PESQUISA:
1.1. Título do Projeto de Pesquisa:
“Transferência de Tecnologias Inovadoras de Gestão Participativa:
instrumentos para a transversalidade e a efetividade da ação pública no
Sistema Único de Saúde”
1.2. Resumo: O presente Projeto de Pesquisa visa aperfeiçoar e
transferir instrumentos de gestão inovadores no âmbito das políticas públicas
de saúde do SUS, tendo em vista a perspectiva da participação. Os objetivos
específicos são: (1) discutir as alternativas estratégicas do SUS para a solução
dos seus principais desafios no que tange à gestão participativa; (2)
caracterizar os instrumentos de gestão do SUS de acordo com sua capacidade
de promover intersetorialidade, transversalidade e participação nas políticas de
saúde e (3) depreender da fala dos usuários e de membros da sociedade civil
sua percepção acerca dos instrumentos utilizados para a gestão participativa
do SUS.
1.3. Início das atividades relacionadas ao Projeto de Pesquisa: início do
primeiro semestre letivo de 2017.
1.4. Término previsto para as atividades relacionadas ao Projeto de
Pesquisa: término do segundo semestre letivo de 2017.
1.5. Vagas: 14 (quatorze), com possibilidade de recebimento de bolsa no
valor de R$400,00 (quatrocentos reais) por 3 (três) meses.
1.6. Haverá vagas disponíveis para alunos que quiserem participar como
voluntários, sem o recebimento de bolsas. O interesse em participar também
como voluntário deverá ser comunicado no ato da inscrição do candidato.
2. DOS REQUISITOS PARA SE SUBMETER À PRESENTE SELEÇÃO
2.1. São requisitos para a seleção:
2.1.1. Estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em
Gestão de Políticas Públicas, ou Direito, ou Comunicação, ou Ciências
Contábeis, ou Ciência Política, ou outro curso de graduação da área

correlata na UnB ou em Curso de Pós-Graduação da mesma
Universidade;
2.1.2. Estar cursando a partir do 5º (quinto) período de graduação
da UnB ou estar matriculado no semestre de vigência do edital em
Curso de Pós-Graduação;
2.1.3. Possuir índice de rendimento acadêmico (IRA) acumulado
igual ou superior a 60% (sessenta por cento);
2.1.4. Ter possibilidade de dedicação às atividades previstas para
o Projeto de Pesquisa em regime de 20 (vinte horas semanais, para o
possível aluno bolsista, e de 10 (dez) horas semanais para os alunos
voluntários.
3. DOS PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO
3.1. As inscrições para participar do Edital deverão ser efetuadas
pessoalmente pelo interessado, ou por procurador devidamente constituído,
nos dias úteis do período de 06/03/2017 a 21/03/2017, no horário de 08h às
17h30min na Secretaria de Graduação do Curso de Gestão de Políticas
Públicas, situada no seguinte endereço:
Prédio da FACE, UnB, Campus Darcy Ribeiro
3.2. No ato da inscrição, deverão ser entregues os seguintes
documentos:
3.2.1. Ficha de inscrição (modelo disponível no Anexo I deste
Edital);
3.2.2. Currículo Lattes, em versão impressa (disponível para
preenchimento em http://www.lattes.cnpq.br);
3.2.3. Versão impressa de documento que contenha o Índice de
Rendimento Acadêmico (IRA) do candidato aluno de graduação.
4. DA FORMA E DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
4.1. A seleção do(s) aluno(s) inscrito(s) será realizada no dia 23 de
março de 2017, conforme previsto no item 7, nas dependências do
Departamento de Gestão de Políticas Públicas, a partir das 15h00 e consistirá
em:
4.1.1. Análise do Currículo Lattes apresentado quando da
inscrição, de caráter classificatório;
4.1.2. Entrevista com a Coordenadora do Projeto de Pesquisa, de
caráter eliminatório.
5. DO RESULTADO
5.1. O resultado final dos estudantes selecionados será divulgado em
data prevista pelo cronograma do item 7 deste edital, disponibilizado na
Secretaria de Graduação do curso de Gestão de Políticas Públicas.
5.2. O resultado divulgado tem caráter definitivo, não cabendo recurso
da decisão.

6. DOS DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES
SELECIONADO COMO POSSÍVEL BOLSISTA

PELO

ALUNO

6.1. Para fins de submissão da inscrição, nos termos do Edital de
Seleção n. 01/2017/GPP/FACE/UnB, o aluno selecionado como possível
bolsista, na data prevista no item 7, em horário previamente combinado com a
Coordenadora, deverá apresentar os seguintes documentos, portando cópia e
original:
6.1.1. Documentos de identificação pessoal: identidade e CPF;
6.1.2. Dados bancários: dados constantes na frente do cartão,
constando banco, agência, número da conta e natureza da conta.
7. DO CRONOGRAMA
7.1. O presente Edital será regido com base no seguinte cronograma de
atividades:
DATA
06/03/2017
06/03/2017
21/03/2017
23/03/2017
27/03/2017
28/03/2017

ETAPA
Divulgação do Edital
a Período de inscrição

HORÁRIO
18:00h
14:00h às
20:30h
Seleção dos alunos
14:00h às
20:00
Divulgação do resultado final da seleção
18:00h
Entrega
dos
documentos do
aluno 14:00h às
selecionado como possível bolsista
20:30h

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato através do
e-mail unbgpp@gmail.com.
8.2. Ao se inscrever no processo seletivo, o candidato reconhece e
aceita as normas estabelecidas neste Edital.
Brasília, 03 de março de 2017.

Profa Dra Magda de Lima Lúcio
Coordenadora Geral da Pesquisa
Chefe do Departamento de Gestão de Políticas Públicas

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E
AUTORAIS E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
EDITAL N. 01/2017/GPP/FACE/UnB
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO DE ALUNO PARA
PARTICIPAÇÃO EM PROJETO DE PESQUISA
INFORMAÇÕES PESSOAIS
Nome:
RG:

CPF:

Telefones:
E-mail:

VÍNCULO COM A UNB
( ) GRADUAÇÃO

( ) PÓS-GRADUAÇÃO

Matrícula:
Curso:
Período:

SOLICITAÇÃO DE BOLSA
( ) Aluno Bolsista

( ) Aluno Voluntário

DOCUMENTOS ENTREGUES
( ) Ficha de inscrição preenchida
( ) Currículo Lattes
( ) Comprovação do IRA (graduação)

Declaro, sob as formas da Lei, que as informações prestadas neste formulário
são verdadeiras e ainda conhecer e estar de acordo com as normas previstas
no Edital 01/2017/GPP/FACE/UnB que regula a seleção de aluno para
participação em projeto de pesquisa.
Brasília,

de

de 2017.

________________________________
Assinatura do candidato

RECIBO – GPP/FACE/UnB

Recebi da(o) candidata(o) ______________________________________
a ficha de inscrição do processo de seleção de aluno para participação em
projeto de pesquisa.

Data:

Assinatura/carimbo

