
FACULDADE SOGIPA e FAMERCOSUL 

Credenciada pela Portaria Ministerial nº 1.387 de 14/11/2008 Publicado no DOU de 17/11/2008 

Portaria de Transferência de Mantença Nº 47 de 26/01/2018, DOU de 29/01/2018 

Mantida pela Faculdades Integradas de Foz do Iguaçu - FAMERCO 

 
Grupo de Pesquisa em Atividade Física, Esporte e Saúde - GPAFES 
Edital 01 2022/1 de seleção de alunos de Iniciação Científica (IC) 

Faculdade SOGIPA e FAMERCOSUL 
 

 O presente edital tem como objetivo realizar o processo de seleção dos alunos da 

Faculdade SOGIPA e da Faculdade FAMERCOSUL que possuem interesse em participar do Grupo 

de Pesquisa em Atividade Física, Esporte e Saúde (GPAFES) na modalidade aluno de iniciação 

científica voluntária. As vagas têm duração de um ano, renovável por tempo indeterminado, 

obrigatoriamente após processo seletivo anual. 

São critérios para modalidade alunos de iniciação científica voluntária: 

 Estar matriculado, com frequência em todas as disciplinas em curso, em algum curso de 

graduação da Faculdade Sogipa ou da Faculdade FAMERCOSUL; 

 Ter disponibilidade para participar das atividades do grupo de pesquisa (mínimo 4h 

semanais); 

 Assinar o termo de compromisso; 

 Estar vinculado a um (a) orientador (a) do GPAFES que desenvolverá projeto em sua 

área de pesquisa. 

As inscrições ocorrerão a partir do dia 02/03/2022 e se encerrarão no dia 07/03/2022. 

Para a realização das inscrições, o(a) aluno(a) deverá encaminhar e-mail inscrevendo-se à vaga 

diretamente ao(a) orientador(a) de interesse. Cada orientador(a) terá autonomia para a 

realização seu processo seletivo. O resultado será divulgado por e-mail, pelas redes sociais e em 

nosso blog (https://www.faculdadesogipa.edu.br/gpafes/) até o dia 09/03/2022. 

Quadro de vagas, projetos e contatos do edital 2022/1. 

Orientador(a) Tema de pesquisa Vagas e-mail para inscrição 
Prof. Dr. Emmanuel 
Souza da Rocha 

Morfologia e função do pé de 
atletas de futebol e futsal 

1 
emmanuel@faculdadesogipa.edu.br 

Profa. Ma. Isabel de 
Almeida Paz 
 

Efeitos da estimulação elétrica 
neuromuscular em parâmetros 
estruturais e funcionais de 
idosos 

1 

isabel.paz@faculdadesogipa.edu.br 

Profa. Dra. Luiza 
Naujorks Reis 

Avaliação da atividade física e 
aptidão física em crianças e 
adolescentes praticantes de 
esporte 

2 
l.reis@faculdadesogipa.edu.br 

Prof. Dr. Júlio Brugnara 
Mello 

2 
jmello@faculdadesogipa.edu.br 

 

Porto Alegre, 02 de março de 2022. 
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