FACIMA – FACULDADE DA CIDADE DE MACEIÓ
NuPE – NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO

EDITAL Nº 01/2016 NuPE FACIMA: Inscrição e Seleção para o Concurso
“Ações para o combate ao Aedes Aegypti”
O mosquito Aedes Aegypti é originário do Egito, na África, e vem se espalhando
para todos os países desde o século XVI. No Brasil, os primeiros casos de dengue,
foram registrados ao final do século XIX, em Curitiba, no Paraná, e no início do século
XX, em Niterói, no Rio de Janeiro. No início do século XX, o mosquito já era
considerado um problema, mas não por conta da dengue, e sim da febre amarela urbana.
Em 1955, foi erradicado do Brasil, como medida de controle da doença, contudo, no fim
da década de 1960 foi constatado que o vetor estava presente novamente em território
nacional.
Atualmente, o mosquito é encontrado em todos os estados brasileiros. Esse
vetor, não transmite apenas a dengue e febre amarela, mas também a chikungunya e o
zika vírus (que pode estar associado a microcefalia).
Desse modo, com o intuito de minimizar os casos de doenças, e prevenir a
população contra o mosquito Aedes Aegypti, e assim contribuir com a saúde, a
Faculdade da Cidade de Maceió, através do NuPE, com apoio da ABMES (Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), resolve tornar público a abertura das
inscrições para o concurso “ Ações para o combate ao Aedes Aegypti “, onde os alunos
de graduação da instituição, poderão inscrever trabalhos e pesquisas que tenham como
objetivo ações de prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti. O concurso será regido
pelas cláusulas previstas no presente edital:
1. Das inscrições e documentos necessários
1.1. Podem candidatar-se os estudantes de curso de graduação em qualquer área de
conhecimento.
1.2. Os Candidato deverão estar regularmente matriculados na IES.
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1.3. As inscrições serão realizadas junto a própria FACIMA, onde os candidatos
deverão preencher o formulário de inscrição (Anexo I) informando todos os
seus dados e devidamente assinado, junto ao projeto.

1.4. Cada equipe será composta por no máximo dois candidatos.
1.5. O período de inscrição se inicia em 14 de abril de 2016 e se encerra em 29 de
abril de 2016.
1.6. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita das
normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá
alegar desconhecimento.

2. Da seleção e classificação do projeto
2.1. Os projetos serão avaliados através de sua parte escrita, bem como sua defesa
oral.
2.2. Será formada uma comissão avaliadora, constituída por funcionários da
FACIMA, junto a profissionais especializados na área.
2.3. Os projetos deverão estar dentro da seguinte linha de pesquisa:
2.3.1. Soluções de combate ao Aedes Aegypti.
2.4. As apresentações dos projetos, acontecerão no dia 06 de maio de 2016.

3. Do resultado final
3.1 O resultado oficial será divulgado no dia 06 de maio de 2016, após todas as
ideias organizadas nos projetos inscritos serem apresentadas.

4. Das disposições finais
4.1. O primeiro colocado receberá um tablete junto a um certificado de mérito.
Maceió, 14 de abril de 2016

Tiago Tito de Araújo
Coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
1. NOME (S)

2. R.A (S)
3. CURSO/PERÍODO/TURNO
4. E-MAIL (S)

5. TÍTULO DO PROJETO

________________________________________________
________________________________________________
Aluno (os) responsável (eis)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. NOME (S)

2. R.A (S)
3. CURSO/PERÍODO/TURNO
4. E-MAIL (S)

5. TÍTULO DO PROJETO

________________________________________________
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________________________________________________
Aluno (os) responsável (eis)
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