
  

 

 EDITAL Nº 032/2021 de 05/03/2021    

 

   

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE VAGAS 

PARA PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES NO 

PROJETO DE PESQUISA INTITULADO 

“DARWINISMO SOCIAL” 

 

 

O Diretor Acadêmico, Rodrigo Teixeira Coffler, no uso de suas atribuições legais, por 

intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão da Faculdade de Ensino 

Superior de Linhares (Faceli), torna pública a abertura de vagas destinadas a 

estudantes dos cursos de Administração, Direito e Pedagogia desta instituição para a 

participação no PROJETO DE PESQUISA “DARWINISMO SOCIAL”, sob a 

coordenação da Professora Me. Joana Lúcia Alexandre de Freitas, nos termos que se 

seguem.  

 

CAPÍTULO I 

DAS INSCRIÇÕES 

 

 

Art. 1º - Os interessados em participar do PROJETO DE PESQUISA DARWINISMO 

SOCIAL devem requerer sua inscrição no site da Faceli, no período de 08/03 a 10/03 

de 2021, por meio do link: https://servicos.faceli.edu.br/cursoseventos. 

 

Art. 2º - Serão selecionados 2 (dois) alunos da Faceli, que se disponibilizem à coleta 

de dados, por meios eletrônicos, junto aos professores do Ensino Fundamental II e do 

Ensino Médio de Linhares e demais regiões do Norte Capixaba. 

 

 

 



CAPÍTULO II 
DA SELEÇÃO 

 

Art. 3º - A seleção se dará pela análise do coeficiente de rendimento dos alunos em 

Metodologia Científica, sendo pré-requisito, portanto, a aprovação nessa disciplina. 

Caso haja empate nesse coeficiente, esses alunos participarão de uma entrevista 

virtual com a Professora Coordenadora da Pesquisa para definição dos discentes 

participantes. 

 

Parágrafo único. O resultado final será publicado no site da Faceli no dia 15/03/2021, 

em caso de desistência formal ou não cumprimento do cronograma de pesquisa, será 

chamado o próximo colocado.   

 

CAPÍTULO III 

DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

Art. 4º - Ao longo do primeiro semestre de 2021, o aluno participará da elaboração, 

aplicação e análise dos dados por meio do formulário do Google, além de realizar 

pesquisa bibliográfica sobre o tema Darwinismo Social. 

 

Parágrafo único. A professora orientadora agendará reuniões virtuais para indicar 

obras para fichamento, fontes de análise e procedimentos teóricos-metodológicos 

para a realização da pesquisa. 

 

CAPÍTULO IV 

DA CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 5º - Os participantes deste grupo de estudos receberão certificado de 25 (vinte e 

cinco) horas, desde que tenham participação integral nas reuniões de orientação. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica, ouvida a 

Coordenação de Pesquisa e Extensão.    

 

Linhares, 05 de março de 2021.  

  

 

Original assinado 

Prof. Me. RODRIGO TEIXEIRA COFFLER 

Diretor Acadêmico da Faceli  
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Prof.ª Me. BRUNELLA TRISTÃO SIMONELLI  

Coordenadora de Pesquisa e Extensão  

    


