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EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROJETO DE PESQUISA E EXTENSÃO: 

CIÊNCIA NEWS: DIVULGANDO INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS 

 

Nº 01/ 2022 

 

A CENPEX da Faculdade Ciências da Vida (FCV) no uso de suas atribuições torna pública a abertura 

das inscrições e estabelecem as normas para a seleção de alunos para participar do Programa de 

Pesquisa e Extensão intitulado: CIÊNCIA NEWS: DIVULGANDO INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS. 

 

RESUMO DA PROPOSTA: 

 

O debate sobre o fenômeno das fake news é essencial na Ciência, pois a disseminação de 

desinformação, ampliada pela internet e suas redes sociais, está se tornando uma ameaça para as 

sociedades. A influência das falsas notícias afeta a opinião pública em diversos momentos e sobre 

diferentes pautas, tornando-se uma arma de desordem informacional. 

Na pandemia da COVID-19, as fake news vêm ganhando espaço para sua disseminação, atacando a 

política e a democracia, bem como desacreditando a Ciência. Pensando nos impactos sociais e 

políticos deste fenômeno chamado fake news, o Projeto de pesquisa e extensão elaborado pela 

CENPEX “CIÊNCIA NEWS: DIVULGANDO INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS” tem o propósito de 

contribuir para a disseminação correta de informações a cerca de assuntos relacionados às 

Ciências sociais, humanas, biológicas, contábeis, Saúde, Engenharias e Administração a fim de 

coibir a promoção de fake news.  

Os alunos selecionados serão instruídos a realizar pesquisas científicas em literatura especializada 

a fim de construir postagens, podcast, folders, vídeos, cartilhas, informativos e outros, que serão 

postados na página do Instagram da CENPEX a fim de instruir a população em geral. 

 

JUSTIFICATIVA: 

A necessidade de inovar se tornou ainda mais forte, principalmente nas áreas de Atividades 

extensionistas e da Pesquisa Científica, dessa forma a criatividade ganhou novas formas, visando 
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atender às demandas sociais do momento atípico que vivemos e as iniciativas de engajamento 

conquistaram maior espaço. Nesse cenário atual o projeto de pesquisa e extensão criado pela 

CENPEX intitulado Ciência News: divulgando informações científicas tem o objetivo de criar uma 

Comissão formada por alunos, professores e membros da CENPEX com o intuito de combater a 

perpetuação das notícias falsas na internet através das diferentes formas de postagens nas redes 

sociais.  

 

1) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Esta seleção tem como objetivo eleger alunos da FCV para integrar a Comissão de 

Levantamento de informações cientificamente comprovadas para postagens em redes sociais. As 

inscrições poderão ser efetuadas pelos estudantes dos cursos de graduação de Administração, 

Biotecnologia, Ciências contábeis, Enfermagem, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 

Nutrição, Farmácia e Psicologia, devidamente matriculados na Faculdade Ciências da Vida. 

b) Os selecionados atuarão no período de março a julho/2022, conforme calendário das atividades 

extensionistas liberada pela CENPEX e respeitando a carga horária de 02 horas semanais. 

c) Os encontros ocorrerão de forma remota pela Plataforma Zoom em link enviado pela CENPEX. 

 

3.1) Dos pré-requisitos 

Poderão concorrer somente estudantes que comprovadamente preencham aos seguintes 

requisitos: 

a) Estar regularmente matriculado e adimplente nos cursos de graduação da FCV; 

b) Possuir disposição, interesse e comprometimento no investimento na área de pesquisa e 

extensão;  

c) Apresentar disponibilidade das horas solicitadas para as atividades, objetivando atender aos 

programas pleiteados nos turnos, horários e locais praticados pela equipe envolvida.  

d) Serão aceitos alunos a partir do 1º período que tenham afinidade com mídias sociais e 

desenvolvimento de material para divulgação on-line.  

 

4) DOS COMPROMISSOS DO ESTUDANTE CANDIDATO 
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a) Elaborar e implementar todas as atividades pactuadas pelo grupo de estudantes, professores e 

Membros da CENPEX no processo de planejamento, a citar: 

- Levantamento bibliográfico; 

- Compilação de informações; 

- Montagem de material informativo on line; 

- Apresentação nos eventos da FCV. 

b) Cumprir com assiduidade e pontualidade as atividades propostas no Plano de Trabalho. 

c) Citar os professores e membros da CENPEX envolvidos como orientadores/autores em todo e 

qualquer trabalho científico desenvolvido no decorrer do projeto. 

d) Respeitar e cumprir as determinações dos professores e membros da CENPEX envolvidos no 

projeto. 

 

5) DA INSCRIÇÃO DO/A ALUNO/A:  

a) As inscrições ocorrerão entre os dias 11 de fevereiro a 18 de fevereiro de 2022 através do 

envio do formulário de inscrição (ANEXO 1), juntamente com o currículo/histórico pelo EMAIL: 

pesquisa@faculdadecienciasdavida.com.br, ASSUNTO: SELEÇÃO DE ALUNOS NO PROJETO CIÊNCIA 

DA VIDA - 2022.  

b) É de responsabilidade do (a) aluno (a), a inscrição e a confirmação da mesma junto à CENPEX. O 

conhecimento do processo de inscrição conforme o edital é parte do processo seletivo.  

c) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 

6) DO PROCESSO SELETIVO 

a) O processo seletivo efetivar-se-á em 02 (duas) etapas, sendo compostas de:  

 

Etapa 1 – Envio de um texto explicativo sobre a Importância da Ciência em tempos de Fake News. 

Etapa 2 – Envio do currículo. 

b) A banca examinadora dos candidatos será composta por 02 professores, a citar: 

Professoras componentes da CENPEX da Faculdade Ciências da Vida. 

mailto:pesquisa@faculdadecienciasdavida.com.br
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7. DA PONTUAÇÃO 

a) Para efeito da classificação final, a pontuação obtida pelo candidato será calculada a partir do 

somatório da pontuação das duas etapas. A pontuação máxima a ser obtida totalizará 10 (CEM) 

pontos. 

 

8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 

a) A classificação final será em ordem decrescente do número de pontos obtidos pelos candidatos. 

b) O candidato que faltar a qualquer das etapas será automaticamente eliminado da seleção. 

 

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

a) Os critérios de desempate só serão utilizados para a média final dos candidatos. 

b) Os critérios estabelecidos para o desempate são os abaixo discriminados e necessariamente 

utilizados na ordem em que se encontram apresentados. 

I  Maior pontuação obtida na entrevista individual; 

II  Estar em período mais avançado do curso. 

III  Não ter nenhuma reprovação em seu histórico. 

 

10. DO RESULTADO FINAL 

O resultado final da seleção será divulgado no site da faculdade no dia 19/02. 

. 

12. DOS CANDIDATOS CLASSIFICÁVEIS 

Ocorrerá a chamada dos classificáveis quando as vagas destinadas não forem preenchidas pelos 

candidatos classificados. 

13. DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

1- Inscrições: entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 2022, através do E-MAIL: 

pesquisa@faculdadecienciasdavida.com.br 

2. Seleção da Banca examinadora: 18/02/22 às 14:00. 

3. Resultado Final: 19/02/22 através do site www.faculdadecienciasdavida.com.br 

4. Reunião com a nova equipe do Ciência News: 21/02/2022 às 18:00 (via zoom) 

http://www.faculdadecienciasdavida.com.br/
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14. VAGAS  

10 vagas 

 

Sete Lagoas, 10/02/2022 

 

 

Alessandra Duarte Rocha – Professora e Pesquisadora CENPEX/FCV; 

 

Edina da Conceição Rodrigues Pires – Professora e Pesquisadora do CENPEX/FCV; 

 


