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EDITAL Nº04/2020 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA 
  

A Diretora Acadêmica consoante com as atribuições do Regimento 
Interno do Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESF), comunica aos discentes 
regularmente matriculados no curso de Pedagogia do IESF, que estarão abertas no 
período de 29/09 a 02/10/2020, as inscrições para o ingresso no GRUPO DE 
ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE (GEPECS). 

  
1 DOS OBJETIVOS DESTE EDITAL  
  

Este edital visa selecionar alunos do Curso de Pedagogia do IESF para 
integrar o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Sociedade 
(GEPECS), sob a coordenação da Profa. Dra. Honorina Carneiro Simões e Prof. Dr. 
Melchor Huamán Cosi. 

O Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Sociedade 
(GEPECS) é um espaço institucional, orientado para desenvolver estudos e 
investigações no campo da política educacional voltada para os grupos minoritários 
com características culturais diferentes da sociedade maior. Busca promover 
análises das políticas públicas implementadas em espaços escolares e sistemas 
educacionais locais caracterizados por serem grupos humanos com características 
culturais diferentes desse contexto, entendendo sua diversidade e a necessidade de 
priorizar essas diferenças como próprios de toda sociedade. 

 
2 DOS OBJETIVOS DO GEPECS 

 

 Desenvolver atividades de pesquisa que contribuam para melhor 
compreensão da diversidade da estrutura social e para a 
implementação de ações que garantam direitos sociais iguais; 

 Promover a participação de docentes e discentes a se envolver na 
pesquisa social incentivando a produção de conhecimento; 

 Contribuir, dentro da estrutura social, com estudos sobre grupos 
minoritários que se caracterizam pelas suas manifestações culturais 
diferenciadas; 

 Valorizar a cultura como base da identidade de toda sociedade e de 
grupos humanos e como base da diversidade. 

 
3 DAS LINHAS DE PESQUISA 
 

a) Política Educacional e Cultural 
b) Política Linguística 
c) Educação, Cultura e Sociedade 
 

4 DOS REQUISITOS  
  

Abaixo tem-se os requisitos para participação neste Edital: 
a) Discentes regularmente matriculados no Curso de Pedagogia do IESF;  
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b) Não ter reprovação em nenhuma disciplina;   
c) Disponibilidade para participar das reuniões presenciais ou remotas; 

 
5 DOS ENCONTROS 
 

Os encontros acontecerão dias de quarta-feira e sexta-feira, das 16:30 às 
18:30, de forma presencial e remota. 

 
6 DAS INSCRIÇÕES E DAS VAGAS  
  

As inscrições serão realizadas de 29/09 a 02/10/2020, por meio do e-mail: 
cpe@iesfma.com.br. É necessário encaminhar via e-mail os seguintes documentos:  

 Ficha de Inscrição (ANEXO A); 

 Declaração de Disponibilidade (ANEXO B); 

 Currículo. 
                 Serão ofertadas 10 vagas. 
  
7 DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E RESULTADOS  

 
A seleção constará de duas etapas: 
- análise da dissertação (ANEXO A); 
- entrevista com os Coordenadores do grupo. 
O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 13 de outubro de 

2020. 
 

8 DOS CASOS OMISSOS  
  

Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos 
pela Diretoria Acadêmica, ouvida a Coordenação de Pesquisa e Extensão.  
  
 

 
Paço do Lumiar, 24 de setembro de 2020. 

   
 
 

Profª Ma. Rosangela Mendes Costa  
Diretora Acadêmica 


