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EDITAL Nº. 4/2017 

 

Programa de Educação Científica 

Programa Caça Talentos Universitário  

 

 

A UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS, por meio do Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas (IPECI) e do Comitê Institucional de Iniciação Científica (COIC), torna público que 

estará aberto, no período de 16 de janeiro a 2 de março de 2017, o processo seletivo do 

Programa Caça Talentos Universitário para discentes da Universidade Católica de Santos.  

 

Público-alvo: Discentes de qualquer curso da graduação, preferencialmente, matriculados na 

primeira metade de seu curso de graduação. Havendo vagas remanescentes, serão aceitos 

estudantes de outros semestres.  

 

Vagas: Estão disponíveis 30 (trinta) vagas. 

 

Observação: Não poderão se inscrever estudantes que participaram ou participam do Programa 

Institucional de Iniciação Científica ou Iniciação Tecnológica, como bolsistas ou voluntários, 

inclusive referente ao 2º semestre de 2016 e ao 1º semestre de 2017. 

 

FINALIDADE 

O Programa Caça Talentos Universitário visa proporcionar mecanismos de participação e 

integração de estudantes às atividades científicas, a fim de despertar seu interesse pela 

Pesquisa por meio de seminários, oficinas e atividades em grupo, nas diversas áreas do 

conhecimento.  

 

1. DA VIGÊNCIA: 

O programa terá vigência de 17 de março de 2017 a 30 junho de 2017. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1. As inscrições estão abertas no período de 16 de janeiro até dia 02 de março de 2017 e 

devem ser efetuadas por meio de FORMULÁRIO PRÓPRIO DE INSCRIÇÃO, a ser enviado, 

juntamente com a FICHA GLOBAL DO ESTUDANTE, SOMENTE para o E-mail: 

ctalentos.ipeci@unisantos.br. A Linha ASSUNTO deve indicar: “Caça Talentos (Nome do 

Estudante) ”.                
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2.2. Documentos obrigatórios: 

a) Formulário próprio de inscrição, aqui em anexo; 

b) Ficha Global, em formato digital, disponível nos documentos eletrônicos do estudante. 

Observação: Em caso de estudante de 1º semestre o estudante deve enviar no local da Ficha 

Global o histórico escolar do Ensino Médio. 

 

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  

3.1. Estar regularmente matriculado na graduação na Universidade Católica de Santos, 

preferencialmente na primeira metade de seu curso de graduação.  

Obs.: Na existência de vagas remanescentes, estudantes de outros semestres serão aceitos. 

3.2. Não participar ou ter participado de Programa de Institucional de Iniciação Científica ou 

Iniciação Tecnológica, como bolsista ou voluntário, inclusive referente ao 2º semestre de 2016 e 

ao 1º semestre de 2017. 

3.3. Demonstrar interesse em participar de atividades multidisciplinares e de Pesquisa, 

independentemente do curso em que esteja matriculado. 

3.4. Dispor de uma tarde por semana para cumprimento das atividades. 

 

4. DA SELEÇÃO: 

4.1. O processo de seleção leva em consideração a disponibilidade do estudante interessado; 

seu interesse em temas multidisciplinares e de pesquisa, a partir das respostas dadas no 

formulário de inscrição e das informações de sua ficha global. 

4.2. Os estudantes não selecionados, ainda que apresentando perfil para a vaga, constituirão 

um cadastro de reserva (suplência), a ser abordado no caso de desistências. 

 

5. DAS ATIVIDADES:  

5.1. O programa consiste de atividades realizadas uma vez por semana, no formato de 

seminários, oficinas e outras ações nas diversas áreas do conhecimento. 

5.2. O estudante deverá participar das atividades semanais nas diversas áreas do conhecimento, 

independentemente do curso em que está matriculado. 

Obs.: Para ter direito a certificado, o estudante deverá ter presença em 75% das atividades. 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A divulgação dos estudantes selecionados será feita no dia 10 de março de 2017, por ordem 

alfabética. 
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7. DA EFETIVAÇÃO: 

Os estudantes selecionados deverão comparecer em 17 de março de 2017, no Campus Dom 

Idílio José Soares, Av. Conselheiro Nébias, 300, às 14h, para participar da Abertura do Programa 

Caça Talentos Universitário e entrega do Termo de Compromisso assinado, que estará 

disponibilizado para download junto ao Edital de Resposta. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS: 

8.1. A participação do estudante no Programa Caça Talentos Universitário não implica vínculo 

empregatício, nem vínculo de estágio com a Universidade Católica de Santos. 

8.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas 

(IPECI) da Universidade Católica de Santos. 

8.3. Informações Adicionais podem ser obtidas na Secretaria do IPECI (ipeci@unisantos.br). 

 

 

 

 

Santos, 16 de janeiro de 2017. 

 

Profª. Drª. Adriana Florentino de Souza 

Diretora do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas – IPECI 


