CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS - UNISL
SECRETARIA DE PESQUISA
GRUPO DE PESQUISA DIÁLOGOS: DIREITO, ECONOMIA E SOCIEDADE
EDITAL DE SELEÇÃO 2017
O GRUPO DE PESQUISA DIÁLOGOS: DIREITO, ECONOMIA E
SOCIEDADE VEM PUBLICAMENTE ABRIR EDITAL DE SELEÇÃO DE
ACADÊMICOS PARA OCUPAR VAGA DE ORIENTANDO EM PROJETO DE
PESQUISA.
DISPOSIÇÕES:
1. O objetivo deste edital é selecionar 05 alunos da IES São Lucas com o intuito
de atuarem como orientandos em projetos de pesquisa realizados pelos
professores membros do grupo.
2. A seleção obedecerá aos critérios estabelecidos no Regulamento do Grupo
Diálogos, em acordo com a reunião dos docentes pesquisadores no dia 15 de
maio de 2017.
3. O prazo de inscrição é de 05 a 20 de junho de 2017. A entrega da ficha
de inscrição e do texto dissertativo devem ser feitas na sala dos
professores, sob guarda da técnica em assuntos educacionais Rozania
Viana Miranda que se encontra na entrada da sala das 14 às 17h e das
18 às 22h de segunda a sexta.
4. O aluno orientando, além dos requisitos deste edital, deve ter como interesse
o desenvolvimento científico de sua ciência ou tema pesquisado, disposição
e tempo para as reuniões, tempo para leitura e produção orientada pelo
docente orientador e plano de desenvolvimento específico.
5. Esta pesquisa tem caráter acadêmico e de formação complementar, não
estabelecendo vínculo empregatício entre aluno, instituição, docente e/ou
participantes convidados. A atividade é voluntária, sendo a experiência
acadêmica o “retorno” efetivo do educando. Ao final do semestre, o aluno
receberá 60 horas de atividade complementar (pesquisa), além das
produções e participações em eventos científicos.
6. As reuniões ocorrerão quinzenalmente, em horário avisado previamente,
buscando ao máximo o comum acordo entre professores e orientandos,
usando as dependências da IES São Lucas.

7. O prazo desta seleção é de 01 ano, podendo ser renovado por mais 01, caso
exista acordo entre professor e orientando.
7.1 Há exceção em caso de aluno que perde o vínculo com a instituição
mantenedora, perdendo o vínculo com o grupo de pesquisa.
7.2 Havendo desligamento do grupo, o acadêmico não terá qualquer direito,
inclusive autorais, sobre os textos, pesquisa e quaisquer outros materiais em
desenvolvimento, pertencendo a produção intelectual ao grupo Diálogos.
7.3 O acadêmico que tiver 03 faltas não justificadas (aceita pelo orientador do
trabalho como justificativa) será afastado do grupo.
8. Professor e orientando seguirão um plano de desenvolvimento prévio, que
será debatido nas reuniões. O objetivo é a produção acadêmica, publicação e
participação de eventos.
9. O projeto de pesquisa será debatido entre professor e aluno, tendo o
professor a anuência de escolher a forma final do mesmo. Fica também o
professor responsável por indexar o projeto na IES e em outras formas de
fomento à pesquisa.
10. Em caso de concessão de bolsa auxílio, a normatização se dará pela
entidade concedente e pela legislação vigente, onde professor e orientando
seguirão estas normas. Esta concessão ocorrerá por concorrência, por parte
do orientador, de editais externos e não é obrigatório, a participação do aluno
é essencialmente voluntária.
11. Temas da Pesquisa
Os temas de pesquisa, vagas, linhas de pesquisa e orientadores estão
dispostos a seguir:

Tabela 01: linhas de pesquisa e vagas.
Professor(a)

Formação

Linha de
Pesquisa

Tema de Pesquisa

Vagas

Rodrigo César
Moreira da Silva

Economia e
Mestrado em
Administração

Gestão,
Tecnologia e
Mercado.

Eficiência e Eficácia no Uso
dos Recursos Públicos do
Governo do Estado de
Rondônia Entre os Anos de
2012 e 2015: Estudos de
Caso da Secretaria de
Justiça e da Secretaria de
Educação.

02 orientandos

Maria do Socorro
Barbosa Pereira

Ciências
Contábeis e
Mestra em
Administração.

Gestão,
Tecnologia e
Mercado.

PAPEL DA AUDITORIA
FISCAL NA RELAÇÃO
JURÍDICA TRIBUTÁRIA
EM FACE DOS AVANÇOS
TECNOLÓGICOS: UMA
ABORDAGEM ACERCA
DOS PROGRAMAS DE
AUTORREGULARIZAÇÃO
E MONITORAMENTO
FISCAL DO
CONTRIBUINTE

02 orientandos

Luciana Chrystina
Ramalhão

Arquitetura e
Urbanismo e
Mestra em
Arquitetura e
Urbanismo

PROJETO,
PLANEJAMEN
TO E
TECNOLOGIA
DO
AMBIENTE
CONSTRUÍDO

PACTU – POR AMOR ÀS
CIDADES em
TRANSFORMAÇÕES
URBANAS: abordagens
sobre os desafios e
perspectivas urbanos locais
e globais

01 orientando

12. Sobre a seleção:
a. O aluno entregará duas cópias da ficha de inscrição original (uma para ele e
outra para registro do grupo) e uma redação dissertativa de acordo com os
critérios estabelecidos neste edital.
b. O aluno deverá estar entre 1º e iniciando o 7º semestre do curso de
graduação ou com, no mínimo, 01 ano para terminar curso de pós-graduação
no Centro Universitário São Lucas.
c. O aluno está ciente que, ao entregar os documentos necessários, que a
inscrição não garante aprovação imediata, de que esta atividade não gera
vínculo empregatício de qualquer natureza e de que deverá auxiliar o
professor no plano de desenvolvimento, podendo ser desligado em falta
recorrente.
d. Os candidatos serão classificados de acordo com a pontuação adquirida pela
tabela abaixo e serão classificados em orientando (1º lugar) e aprovados..
Em caso de afastamento do orientando, os aprovados em ordem decrescente

poderão eventualmente assumir o trabalho, estando nas mesmas condições
do orientando anterior (será seguido o regulamento do Grupo de Pesquisa,
disponível aos interessados). Caso o aluno que tenha sido aprovado em
segundo lugar não assume a posição de orientando, o terceiro será
convocado, daí por diante.
e. Cada aluno poderá se inscrever apenas em UMA linha de pesquisa. As
inscrições são gratuitas.
13. Critérios de Seleção.
A seleção será realizada em dois momentos específicos.
1. A escrita de uma redação dissertativa sobre tema proposto pelo
professor orientador (de acordo com tabela de temas de redação) com
no mínimo 01 e no máximo 04 laudas, fonte times new roman tamanho
12, texto justificado, utilizando o referencial indicado pelo professor e
demais

textos

acadêmicos

de

interesse

do

educando

(preferencialmente artigos, livros, teses e relatórios). Os critérios
analisados para seleção serão:
a. Domínio do tema - de 0 a 10 pontos.
b. Opiniões e críticas fundamentadas - de 0 a 10 pontos.
c. Presença de Introdução, Desenvolvimento e Conclusão - de 0 a
10 pontos.
d. Uso da forma coloquial do português - de 0 a 10 pontos.

Tabela 02: redação e referenciais.
Nome do professor

Tema da Redação

Referencial

Rodrigo César Moreira da Silva

Diferenças conceituais e a
importância da mensuração
da eficiência e da eficácia na
administração pública.

CASTRO, Rodrigo Batista de.
Eficiência, Eficácia e Efetividade na
Administração
Pública.
30º
Encontro da ANPAD. Salvador,
2006.
disponível
em:
http://www.anpad.org.br/enanpad/2
006/dwn/enanpad2006-apsa1840.pdf

Maria do Socorro Barbosa
Pereira

Luciana Chrystina Ramalhão

" A importância da auditoria
interna para as empresas".

Reurbanização: desafios do
planejamento urbano

LINS, Luiz dos Santos. Auditoria:
uma abordagem prática. 3.ed,
atua.,rev. São Paulo: Atlas, 2014.
Enviado do meu iPhone

1)Intervenção na cracolândia: luz
para quem? Disponível em: <
https://raquelrolnik.wordpress.com/
2017/05/25/intervencao-nacracolandia-luz-para-quem/>
2) A cidade de Jane Jacobs e o
planejamento urbano.
Disponível
em:
<
http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/resenhasonline/12.137/4736
/>
3) Um centro, uma avenida, uma
cidade. Qual espaço público que
queremos? Disponível em:
<http://observatoriodasmetropoles.n
et/index.php?option=com_k2&view
=item&id=1537%3Aum-centro-umaavenida-uma-cidade-qualespa%C3%A7o-p%C3%BAblicoqueremos%3F&Itemid=180#>

2. Os alunos que obtiverem nota superior a 50% serão classificados para
a etapa da entrevista onde serão arguidos sobre o tema, iniciativa
científica, tempo para pesquisa e afinidade com a prática acadêmica.
As entrevistas serão realizadas na presença de dois professores, o
pretenso orientador e mais um do grupo de pesquisa.

a. Os casos de empate o critério de desempate será a maior nota na
redação dissertativa.
b. Em caso de novo empate, a maior nota no conceito “domínio do tema”
na redação dissertativa.
c. No caso de um empate absoluto, o aluno mais avançado no curso (em
termo de semestre) será escolhido.

13. Poderão ser classificados ou aprovados todos os alunos matriculados na IES
São Lucas, desde que tenham alcançado a pontuação mínima de 50% na soma de
todos os quesitos.
14. Os pontos não decididos neste edital responderão, primeiramente ao
Regulamento do Grupo de Pesquisa “Diálogos” e ao corpo de membros docentes.
15. Calendário da Seleção:
Publicação do Edital: 02/06/2017
Período de Inscrição: de 05 a 20 de junho de 2017
Prazo para divulgação de resultado: 23/06/2017
Realização das Entrevistas: 27 a 29/06/2017
Prazo para recursos: 03 a 04/07/2017
Resultado final (após recursos): 10/07/2017
Os resultados e os editais serão publicados, preferencialmente, no site da
Faculdade São Lucas, nas comunidades dos cursos via BlackBoard (ambiente
virtual) e edital impresso nos murais da IES São Lucas.
Porto Velho, 31 de Maio de 2017.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome completo do Educando

Registro Acadêmico

Curso / Período
/
Tema de Pesquisa à qual se candidata

Professor Orientador

Entregar, junto com esta ficha preenchida, 02 cópias impressas da redação
dissertativa..
Ao se inscrever nesta seleção, você assume estar ciente das regras da mesma,
contidas neste edital e em regulamento do grupo de pesquisa “Diálogos”.

Assinatura do candidato

Assinatura de quem recebeu

REDAÇÃO DISSERTATIVA
Nome completo do Educando

Tema da Redação (de acordo com a pesquisa que se inscreve)

Título da Redação (sua escolha para o título da redação)

Favor redigir na fonte times new Roman, tamanho 12, justificado, com no mínimo 01 lauda e
no máximo 04. Entregar duas vias no local indicado pelo edital.

