
 

Edital 02/2020-1 – Processo Seletivo 
 

GRUPO DE ESTUDO MULTIDISCIPLINAR EM PESQUISA SOCIOECONÔMICA 
 

1. APRESENTAÇÃO 

A proposta preliminar do grupo será a realização de levantamento socioeconômico em um 

bairro de Caçapava para que através desses dados possam ser determinado as necessidades 

de estudos e pesquisas futuras. Dos dados obtidos no levantamento socioeconômico seriam 

definidos as linhas de pesquisa e estratégias de ações, considerando os 5 cursos presenciais 

existentes na instituição. 

 OBJETIVOS: 

o Estudar as estratégias e métodos de levantamento de dados socioeconômico; 
o Definir uma comunidade ou bairro de Caçapava para ser realizado o 

levantamento; 
o Construir o formulário de pesquisa socioeconômica; 
o Fazer contato com a comunidade para apresentar o projeto; 
o Realizar o levantamento de dados; 
o Analisar os dados; 
o Apresentar os dados coletados na comunidade; 
o Definir as necessidades de pesquisas e ações com base nos dados levantados. 

 
2. DAS INSCRIÇÕES 
2.1 As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no período de 17/02/2020 a 

20/03/2020. 

 
2.2 O candidato deverá elaborar uma carta de intenção - modelo disponível no site 

(www.saolucas.edu.br/cacapava/extensao/) -  e entregá-la na Coordenação de 
Extensão, para Tamires ou Silvia; 
 

2.3 A efetivação da inscrição no processo seletivo será confirmada mediante a entrega da 
Carta de Intenção na Coordenação de Extensão. 

 

 

http://www.saolucas.edu.br/cacapava/extensao/


 

3. DO PROCESSO SELETIVO: o processo seletivo contará com 02 etapas eliminatórias: 

 
3.1 Análise da carta de intenção e entrevista: 

A entrevista com o coordenador do projeto será no período de 23 a 27 de março de 2020, 
horário a combinar. 
 

4. DOS RESULTADOS 
Os resultados de todas as etapas do processo seletivo, bem como o resultado final com a 

lista de aprovados serão divulgados no site institucional 

(http://www.saolucas.edu.br/cacapava/extensao) e no mural acadêmico no dia 30 de 

março de 2020, à partir das 20 horas. 

5. DOS ENCONTROS 
Os encontros ocorrerão de acordo com a agenda liberada pelo professor responsável pelo 

grupo. Serão quinzenais, ao longo do semestre. 

6. DA CERTIFICAÇÃO 
A certificação será realizada mediante a listagem de presença e participação no grupo, 

sendo avaliada pelo professor. 

7. DAS VAGAS 
Serão disponibilizadas para alunos a partir do 3º período: 
 
- 5 vagas para Administração  
- 5 vagas para Direito  
- 5 vagas para Enfermagem  
- 5 vagas para Odontologia  
- 5 vagas para Farmácia 
 
 

Coordenação de Extensão 
Caçapava, 14 de fevereiro de 2020 

http://www.saolucas.edu.br/

