
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA E ALUNOS VOLUNTÁRIOS PARA 

PARTICIPAÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA NEUROCIÊNCIA E PSICOLOGIA COGNITIVA 

APLICADA À ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN DE INTERIORES 

O Centro Universitário Newton Paiva, através da Pró-Reitoria Acadêmica e do setor de Pesquisa, 

Extensão e Inovação, no uso de suas atribuições e considerando a Política de Pesquisa, 

aprovada pela Resolução nº12/CONSEPE/21, de 26 de novembro de 2021, torna público este 

Edital de seleção de alunos dos cursos de graduação da Instituição para integrar o Grupo de 

Pesquisa Neurociência e Psicologia Cognitiva aplicada à Arquitetura, Urbanismo e Design de 

Interiores, e convocam interessados a inscreverem-se nos termos aqui estabelecidos. 

1. Sobre o Grupo de Pesquisa 

A proposta do Grupo de Pesquisa vem de encontro com as recentes pesquisas que envolvem a 

neurociência, psicologia cognitiva e espaços físicos que despertam sensações nos usuários, 

campo conhecido popularmente como neuroarquitetura. O projeto visa levantar a bibliografia 

recente e propor estudos na área de forma a incentivar a pesquisa científica nos discentes e 

produzir material para publicações dos trabalhos resultantes.   

A existência de sensações no usuário por meio dos equipamentos que medem as sinapses 

encefálicas já foi comprovada, portanto não é objeto desta proposta, e sim sistematizar estes 

estudos de forma a divulgar a importância das disciplinas envolvidas na vida das pessoas e testá-

los em subprojetos. A proposta, tendo como objetivo principal fortalecer a produção científica 

coletiva e a interdisciplinaridade, justifica-se no sentido de que irá fomentar as linhas de pesquisa 

da instituição e poderá se desdobrar em outros projetos, tanto na área da psicologia quanto nas 

áreas de arquitetura, urbanismo e design, podendo, ainda, se relacionar com outros projetos de 

extensão. Os discentes envolvidos e selecionados por meio deste edital irão trabalhar 

diretamente com este grupo de pesquisa, de acordo com o cronograma de atividades proposto 

pela oordenadora e vice-coordenadora. 

2. Das Vagas 

O presente Edital disponibiliza 01 vaga para aluno bolsista e 10 vagas para alunos voluntários 

para atuação em atividades no Grupo de Pesquisa em referência. A bolsa concedida terá valor 

de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para o aluno de graduação selecionado conforme os 

critérios deste edital 

3. Das Disposições preliminares 

Poderão concorrer às vagas os alunos dos cursos de graduação que atenderem as seguintes 

normatizações: 

3.1. Ser aluno regularmente matriculado nos cursos de graduação do Centro 

Universitário Newton Paiva, no primeiro semestre de 2022; em qualquer 

modalidade (EAD, Presencial ou Flex); 

4. Da bolsa  



4.1. A bolsa concedida terá valor de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para o 

aluno de graduação selecionado conforme os critérios deste edital; 

4.2. A bolsa terá a duração de 9 (nove) meses, salvo a hipótese de exclusão do 

bolsista em razão do não cumprimento de suas atribuições ou nos seguintes 

casos: 

I. Insuficiência de desempenho; 

II. Falecimento; 

III. Solicitação do próprio aluno ao seu desligamento; 

IV. Obtenção de bolsa de outro Programa; 

V. Trancamento de matrícula; 

VI. Abandono do curso/infrequência superior a trinta dias corridos ou sessenta 

Intercalados; 

VII. Conclusão do curso. 

Parágrafo único. Em caso de conclusão do curso de graduação o aluno poderá solicitar sua 

permanência na pesquisa na condição de voluntário. 

4.3. As bolsas dos alunos serão providas pelo Centro Universitário Newton Paiva ou 

por quaisquer outras agências de fomento à pesquisa que venham a ser 

conveniadas; 

Parágrafo único. Caso a instituição seja contemplada com cota de bolsas de iniciação científica 

advindas de agências de fomento, estas serão distribuídas entre os projetos vigentes conforme 

indicação do coordenador do projeto e seleção pela Coordenação do Programa de Iniciação 

Científica; 

4.4. O aluno poderá receber a bolsa ou ter o desconto relativo ao valor da bolsa em 

sua mensalidade, cabendo ao Setor Financeiro do Centro Universitário Newton 

Paiva esta decisão; 

4.5. Funcionários do Centro Universitário Newton Paiva podem participar das 

pesquisas, sempre como aluno voluntário, não podendo fazer jus a bolsa. 

5. Dos requisitos do aluno bolsista e alunos voluntários 

5.1. Requisitos dos alunos bolsistas 

I. Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da Newton 

Paiva; 

II. Apresentar rendimento escolar global de no mínimo 75% (setenta e cinco por 

cento);  

III. Ter disponibilidade para dedicar 20 (vinte) horas semanais às atividades de 

pesquisa, em turno diferente do que está matriculado, em horário a ser 

combinado com a coordenadora e vice-coordenadora;  

IV. Não estar cursando o último módulo/semestre do seu curso; 

V. Não acumular bolsa de outros Programas da Newton, Programas de Agências 

de Fomento à Pesquisa, assim como de estágios remunerados internos e 

externos à Newton 



5.2. Requisitos dos alunos voluntários: 

I. Estar regularmente matriculado e frequente em curso de graduação da Newton;  

II. Ter disponibilidade para dedicar 10 (dez) horas semanais às atividades de 

pesquisa, em turno diferente do que está matriculado em horário a ser 

combinado com a coordenadora e vice-coordenadora;  

6. Das competências do auno bolsista e alunos voluntários 

I.       Comprometer-se com a excelência nas suas atividades, prezando pelo cuidado em  

toda troca com a comunidade; 

II.       Assinar Termo de compromisso e rescisão, quando pertinente, conforme descrito 

no Manual de Contratos Internos; 

III. Participar do CIEPE Newton – Congresso de Inovação, Ensino, Pesquisa e Extensão  

Newton e outros eventos promovidos pela Coordenação de Pesquisa, Extensão e 

Inovação; 

III. Prezar pela execução do projeto, respeitando prazos e entregas, sempre 

alinhado às diretrizes da Pesquisa Newton. 

IV. Cumprir as horas destinadas à pesquisa em horários estipulados ou acordados 

com os professores coordenadores. 

V. Participar das atividades remotamente, ou presencialmente em caso necessário.  

7. Das inscrições 

7.1. As inscrições deverão ser realizadas até o dia 19 de março de 2022 no seguinte 

link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t_7ARNG6vEm8SfCl42

0tC6exOjvd9txJum7Pmfj_fCRUQ09FMFg2U0FLN0ZWRVE5MkpRTE02TlFOMi

4u 

8. Da seleção dos alunos inscritos 

8.1. Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação:  

I. Análise de histórico escolar,   

II. Carta de intenção em participar do grupo de pesquisa,  

Parágrafo único: O aluno selecionado em primeiro lugar receberá a bolsa no valor estipulado. Os 

10 alunos selecionados sequencialmente ao primeiro lugar serão selecionados como alunos 

voluntários. Caso o aluno não queira se candidatar às vagas voluntárias deverá informar no 

campo específico da inscrição. 

Observações: as dúvidas sobre este edital serão esclarecidas por meio do e-mail 

Karine.arimateia@newtonpaiva.br  

Belo Horizonte, 14 de março de 2022. 

Karine de Arimateia - Coordenadora do Curso de Design de Interiores e professora do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo – Coordenadora do Grupo de Pesquisa 

Janaína Carla Rodrigues Borsagli - Professora do Curso de Psicologia – Vice coordenadora do 

Grupo de Extensão 
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