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DIREÇÃO ACADÊMICA 

PROGRAMA DE PROJETOS DE PESQUISA  

EDITAL 2014 - 2015 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Programa de Projetos de Pesquisa tem o objetivo de contribuir para a formação acadêmica, 

profissional e cidadã, fruto das experiências dos alunos realizadas junto à comunidade interna 

e externa à Faculdade Estácio do Recife, viabilizando a participação efetiva de estudantes de 

graduação em ações de Pesquisa Universitária.  

 

2 FINALIDADE 

2.1 O Programa conta com um quantitativo de 10 vagas de Projetos de Pesquisa para o ano de 2014 e 

contemplará as ações de pesquisa universitária promovidas por docentes da Estácio do Recife, entre o 

período de agosto de 2014 a julho de 2015;  

2.2 As bolsas de Iniciação Científica – PIBIC e Iniciação Tecnológica – PIT que serão oferecidas 

destinam-se, exclusivamente, a alunos de graduação e tecnólogos da Faculdade Estácio do 

Recife, regularmente matriculados.  

 

3 PERÍODO DE SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

O período para a submissão das propostas de projetos de Pesquisa é de 24 de março a 21 de 

abril de 2014. Esta solicitação/submissão deverá estar no formato do anexo I e deverá ser 

entregue na Coordenação de Extensão, nas formas impressa e on line, com a assinatura do 

professor responsável pelo projeto/pesquisa e pelo coordenador de curso ao qual o projeto de 

pesquisa está vinculado. Todos os projetos de Pesquisa deverão pertencer 

obrigatoriamente a uma linha de pesquisa pré-determinada pelas coordenações de curso 

(ver linhas de pesquisa dos cursos no anexo IV). 

 

4 VIGÊNCIA DOS PROJETOS DE PESQUISA E REMUNERAÇÃO DOCENTE E 

DISCENTE 

4.1 A vigência dos projetos de Pesquisa é de 12 meses, iniciando-se em agosto de 2014 e 

finalizando-se em julho de 2015;  
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4.2 Após o prazo de 6 meses deverá ser submetido um relatório parcial de atividades para a 

coordenação de Pesquisa e Extensão;  

4.3 A remuneração dos docentes coordenadores dos projetos aprovados é de 2h/a por semana; 

4.4 Os alunos vinculados aos projetos de Extensão receberão uma bolsa mensal de R$ 200,00 

(duzentos reais) que será descontada do pagamento efetuado em dia, no ato do pagamento da 

mensalidade; 

4.5 Os alunos que possuírem bolsa PROUNI ou FIES só poderão se vincular aos projetos sob a 

condição de alunos voluntários; 

4.6 Os alunos concluintes só receberão a bolsa até o mês imediatamente anterior ao término do 

seu vínculo com a Instituição (finalizado o cumprimento das disciplinas da grade curricular). 

 

5 LIMITADORES  

5.1 Serão apenas avaliados os projetos de Pesquisa e que estejam devidamente vinculados a uma 

linha de pesquisa; 

5.2 Existem apenas 10 vagas de projetos para 2014; 

5.3 Apenas o coordenador do projeto está propenso a receber a remuneração, salvo se o 

coordenador ultrapassar a regra Institucional de 50h semanais. Neste caso, o coordenador 

poderá nomear um docente de sua equipe (devidamente identificado no projeto) para receber 

a remuneração em seu lugar; 

5.4 Sugere-se que o coordenador da proposta seja um professor com titulação de Mestrado e/ou 

Doutorado, uma vez que as propostas também serão submetidas para os editais de Bolsas e 

Auxílios da FACEPE e do CNPq, órgãos que requerem estes títulos em seus editais; 

5.5 Existem apenas 10 vagas de bolsas de Pesquisa para os alunos dos projetos, sendo estas 

bolsas da modalidade PIBIC e PIT; 

5.6 Alunos PROUNI e FIES não podem receber bolsas-desconto; 

5.7 Projetos que não tiverem caráter de Pesquisa não serão aceitos. 

 

6 ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

As análises das propostas de projetos de Pesquisa que forem submetidos serão realizadas por 

uma comissão própria eleita em caráter temporário e formada por consultores internos e 

externos (Ad Hoc). O julgamento dos consultores segue formulário próprio e tem caráter 

irrevogável. 
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7 CRONOGRAMA  

Etapa Datas 

Submissão das propostas de Projetos de Extensão De 24/03 a 21/04/2014 

Análise e Julgamento das Propostas  De 25/04 a 09/05/2014 

Divulgação dos resultados  19/05/2014 

Processo seletivo de alunos para os projetos De 19/05 a 06/06/2014 

Assinatura dos alunos bolsistas contemplados junto à Coordenação 

de Pesquisa e Extensão 
De 09/06 a 13/06/2014 

Início das atividades dos Projetos de Extensão Agosto de 2014 

Entrega do Relatório Parcial 27/02/2015 

Entrega do Relatório Final 31/07/2015 

 

8 DISTRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE PESQUISA 

As 10 bolsas de Pesquisa serão distribuídas inicialmente, uma para cada projeto aprovado. 

Posteriormente será feito o remanejamento das demais bolsas segundo as possibilidades de 

cada aluno de receber ou não estas bolsas (por serem alunos que já possuem descontos 

Institucionais). Não há limites de vagas para alunos voluntários. 

 

9 DEVERES DO ORIENTADOR DO PROJETO DE EXTENSÃO  

9.1 Indicar o aluno, no prazo estabelecido no item 7, preenchendo os dados do aluno através do 

formulário constante no Anexo I. 

9.2 Encaminhar o aluno à Coordenação de Pesquisa para assinar o Termo de Compromisso, após 

o projeto ser aprovado. O termo de compromisso consta no Anexo II para aluno bolsista e 

Anexo III para aluno voluntário.  

9.3 Comunicar à Coordenação de Pesquisa qualquer interrupção nas atividades do aluno (seja ele 

bolsista ou voluntário); 

9.4 Elaborar um relatório parcial de atividades após 6 meses de vigência do projeto;  

9.5 Ao término do projeto, elaborar o relatório final referente às atividades executadas no projeto 

elucidando as atividades desempenhadas por cada aluno vinculado ao projeto; 

9.6 Orientar semanalmente o aluno bolsista e/ou voluntário em todas as etapas da Iniciação 

Científica, inclusive auxiliá-lo na elaboração dos relatórios e de pelo menos um resumo a ser 

submetido na Jornada de Iniciação Científica (JONIC), da Estácio do Recife; 

9.7 Participar da Mostra Docente para apresentar seus resultados parciais e comprovar as ações 

desenvolvidas por seus alunos; 
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9.8 Responsabilizar-se pela viabilidade técnica e econômica do projeto garantindo a 

disponibilidade dos recursos necessários à execução do mesmo; 

9.9 Submeter ao menos um artigo científico sobre a Pesquisa realizada para periódicos da área de 

atuação do Projeto se referenciando à Instituição de origem, ou seja, Faculdade Estácio do 

Recife. 

 

10 DO ALUNO BOLSISTA  

10.1 Pré-Requisitos para habilitação do bolsista:  

a) Ser estudante de graduação da Faculdade Estácio do Recife; 

b) Estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos;  

c) Não possuir qualquer outro tipo de bolsa; 

d) Estar quite com suas obrigações de matrícula e mensalidades da Estácio. 

 

10.2  Direitos do Bolsista:  

a) O aluno bolsista receberá uma bolsa mensal de 200,00 (duzentos reais) que será 

descontada do pagamento efetuado em dia, no ato do pagamento da mensalidade. A 

validade da bolsa de Extensão é de 6 meses; 

b) O aluno receberá um Certificado de Bolsista referente ao período de sua atuação, 

conforme Termo de Compromisso firmado, após a emissão do Relatório final da Ação 

pelo coordenador. 

 

10.3  Deveres do Bolsista:  

a) Assinar, na Coordenação de Pesquisa e Extensão, o Termo de Compromisso, em duas 

vias; 

b) Cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais em atividades exclusivas da ação 

contemplada com cota de bolsa;  

c) Apresentar rotineiramente ao professor orientador estudos e relatos direcionados às 

ações da pesquisa que está sendo desenvolvida;  

d) Elaborar relatório parcial e final segundo cronograma deste edital (item 7); 

e)  O aluno que por algum motivo não apresentar o Relatório Final da Pesquisa, não 

receberá o Certificado de aluno de Pesquisa; 
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f) O aluno deverá elaborar e submeter pelo menos um resumo relacionado ao projeto, na 

Jornada de Iniciação Científica da Estácio, JONIC; 

g) Deverá fazer referência à condição de bolsista PIBIC/Estácio do Recife ou 

PIBIC/Estácio do Recife - CNPq (caso caiba) nas publicações ou trabalhos apresentados; 

 

12 DO ALUNO VOLUNTÁRIO  

12.1 Pré-Requisitos para habilitação do aluno Voluntário:  

a) Ser estudante de graduação da Faculdade Estácio do Recife; 

b) Estar matriculado em, no mínimo, 12 créditos;  

c) Possuir FIES ou PROUNI, ou ainda qualquer tipo de auxílio desconto já oferecido pela 

Estácio do Recife; 

d) Estar quite com suas obrigações de matrícula e disciplinas da Estácio. 

 

12.2  Direitos do Voluntário:  

a) O aluno receberá um Certificado de PIBIC Voluntário referente ao período de sua 

atuação, conforme Termo de Compromisso firmado, após a emissão do Relatório final da 

Pesquisa pelo coordenador. 

 

12.3  Deveres do Voluntário:  

a) Assinar, na Coordenação de Pesquisa e Extensão, o Termo de Compromisso, em duas 

vias; 

b) Cumprir a carga horária de 20 (vinte) horas semanais em atividades exclusivas da ação 

contemplada com cota de bolsa; 

c) Apresentar rotineiramente ao professor orientador estudos e relatos direcionados às ações 

da pesquisa que está sendo desenvolvida;  

d) Elaborar relatório parcial e final segundo cronograma deste edital (item 7); 

e)  O aluno que por algum motivo não apresentar o Relatório Final da Pesquisa, não receberá 

o Certificado de aluno de Pesquisa; 

f) O aluno deverá elaborar e submeter pelo menos um resumo relacionado ao projeto, na 

Jornada de Iniciação Científica da Estácio, JONIC; 

g) Deverá fazer referência à condição de bolsista PIBIC/Estácio do Recife ou PIBIC/Estácio 

do Recife - CNPq (caso caiba) nas publicações ou trabalhos apresentados; 
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13 FINANCIAMENTO  

O programa de bolsas é custeado com recursos oriundos do orçamento da Faculdade Estácio do 

Recife. 

 

14 OUTROS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ADOTADOS PARA A INSERÇÃO DAS 

BOLSAS  

14.1 Relevância e impacto sócio-econômico da pesquisa;  

14.2 Interação com as ações de ensino;  

14.3 Interação com a comunidade externa e interna da Faculdade Estácio do Recife;  

14.4  Promoção de saúde pública e bem estar social  

 

15 DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 O resultado final das propostas de Projetos de Pesquisa de 2014 será divulgado segundo 

calendário proposto no Cronograma (item 7) deste edital;  

15.2 A Bolsa de PIBIC ou PIT não configuram qualquer vínculo empregatício entre o aluno e a 

Faculdade; 

15.3  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Pesquisa e Extensão.  

15.4 Os projetos que forem relacionados com pesquisas em seres humanos deverão ser 

submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisas na Plataforma Brasil. Os relatórios 

parciais dos projetos deverão vir, obrigatoriamente, com o número de protocolo do 

Comitê de Ética em Pesquisas. Caso o projeto não possua esta comprovação, no ato da 

entrega do relatório parcial, será desligado automaticamente do setor de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade Estácio do Recife, sendo desligados, consequentemente, o 

docente e o aluno vinculado de seus recebimentos e descontos.   

15.5 A bolsa terá a vigência de 12 meses, no período de agosto 2014 a julho 2015: Não será 

permitida a renovação para projeto em andamento e aprovado no Edital anterior. Neste caso o 

aluno deverá ingressar em novo projeto a ser submetido para avaliação do Comitê 

Institucional de Iniciação Científica e atender aos prazos de inscrição e regras constantes no 

presente Edital.  

15.6 O bolsista ou voluntário poderá ser substituído por motivos de: Graduação, desistência ou 

impedimentos pessoais; Não cumprimento das exigências do Programa de Iniciação 
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Científica; Não comparecimento às sessões de orientação marcadas pelo orientador; Não 

comparecimento sem justificativa a Jornada de Iniciação Científica.  

A Faculdade Estácio do Recife, através de sua coordenação de Pesquisa e Extensão, espera pelos 

projetos de Pesquisa dos docentes vinculados a esta IES, na certeza da qualidade das propostas e da 

necessidade de fomentarmos este momento de união entre a Pesquisa e o Ensino. 

 

Recife, 17 de março de 2014. 

 

 

 

_______________________________________ 

Kesi Sodre da Motta Gomes 

Diretor Geral 

 

 

 

_______________________________________ 

Luiz Rodrigues 

Diretor Acadêmico 

 

 

 

____________________________________________ 

Cristiane Moutinho 

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 
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ANEXO I 

 

PROJETO DE PESQUISA 

 

 

01. Identificação do Projeto de Pesquisa 

 

Título do Projeto:  

 

Linha de Pesquisa do Projeto: 

 

Professor Coordenador da Proposta:  

 

Mini-currículo do Coordenador da Proposta:  

 

Contato/coordenador da Proposta (email e telefones): 

 

Cursos envolvidos: 

 

Professores envolvidos:  

 

Discentes Envolvidos/respectivos cursos: 

 

 

02. Resumo do Projeto (máximo - 400 palavras). 

 

 

 

03. Palavras-chave 

 

 

 

04. Objetivo Geral 

 

 

 

05. Objetivos Específicos 

 
 

 

06. Público alvo 

 

 

 

07. Justificativa 
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08. Cronograma de Atividades 

 
Atividades 2014 

 Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro 

       

       

       

       

       

       

 

09. Metodologia 

 

 

 

 

10. Planilha orçamentária 

 

 

 

11. Quantidade de horas mensais para pesquisa destinadas ao docente 

 

2h/a por semana 

 

12. Relação dos alunos bolsistas e/ou voluntários (favor indicar quem é bolsista e quem é 

voluntário) 

 

Aluno 1: Período: (  ) Bolsista / (  ) Voluntário 

Aluno 2: Período: (  ) Bolsista / (  ) Voluntário 

 

Referências  

 

  

 

 

 

 

Recife, ___ de _______________ de 2014 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Professor Coordenador do Projeto 
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ANEXO II 

TERMO DE COMPROMISSO / ALUNO BOLSISTA  

 

 

Eu, ___________________________________________________________, nº de matrícula 

____________________, aluno(a) regular do Curso de _____________________________, 

vinculo-me ao projeto de Pesquisa intitulado 

________________________________________________________________________________ 

como aluno bolsista. Este projeto é uma atividade de Pesquisa. 

 

Declaro ter conhecimento do valor da bolsa de R$ 200,00 (duzentos reais), a qual será recebida em 

forma de desconto na mensalidade. O valor descrito não será reembolsado sob qualquer outra forma 

de pagamento. Também declaro ter conhecimento de que a vigência da bolsa é de 6 meses. 

 

Projetos de Extensão não constituem em vínculo empregatício 

 

Comprometo-me a: 

1) Executar o Plano individual de Atividades de Extensão; 

2) Cumprir a carga horária estabelecida no mesmo Plano de Atividades a ser repassado ao aluno 

pelo professor; 

3) Apresentar ao fim de 4 meses um relatório parcial das atividades de Extensão que foram 

desenvolvidas (resultados alcançados até o momento); 

4) Apresentar, ao final do projeto, o relatório de atividades (caso não apresente o relatório, o aluno 

não receberá a declaração de Extensão); 

5) Não acumular outro projeto; 

6) Elaborar e submeter um resumo, relacionado ao projeto, na Jornada de Iniciação Científica da 

Estácio – JONIC, da Faculdade Estácio do Recife. 

 

E, para validade do que aqui se estabelece, assino o presente Termo de Compromisso em 02 vias, 

juntamente com a Coordenação de Extensão. 

 

E-mail para contato (legível): ________________________________________________________ 

Telefones para contato: _____________________________________________________________ 

 

 

Recife, ____/___/____. 

 

__________________________________ 

Aluno Bolsista 

 

 

__________________________________ 
Coordenação de Extensão 
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ANEXO III 

TERMO DE COMPROMISSO / ALUNO VOLUNTÁRIO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, nº de matrícula 

____________________, aluno(a) regular do Curso de _____________________________, 

vinculo-me ao projeto de Extensão intitulado 

________________________________________________________________________________ 

como aluno voluntário. Este projeto é uma atividade de Extensão. 

 

Comprometo-me a: 

 

1) Executar o Plano individual de Atividades de Extensão; 

2) Cumprir a carga horária estabelecida no mesmo Plano de Atividades a ser repassado ao aluno 

pelo professor; 

3) Apresentar ao fim de 4 meses um relatório parcial das atividades de Extensão que foram 

desenvolvidas (resultados alcançados até o momento); 

4) Apresentar, ao final do projeto, o relatório de atividades (caso não apresente o relatório, o aluno 

não receberá a declaração de Extensão); 

5) Não acumular outro projeto; 

6) Elaborar e submeter um resumo, relacionado ao projeto, na Jornada de Iniciação Científica da 

Estácio – JONIC, da Faculdade Estácio do Recife. 

 

E, para validade do que aqui se estabelece, assino o presente Termo de Compromisso em 02 vias, 

juntamente com a Coordenação de Extensão. 

 

E-mail para contato (legível): ________________________________________________________ 

Telefones para contato: _____________________________________________________________ 

 

 

Recife, ____/___/____. 

 

 

 

__________________________________ 

Aluno Voluntário 

 

 

__________________________________ 

Coordenação de Extensão 
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ANEXO IV 

LINHAS DE PESQUISA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO E TECNÓLOGOS 

CURSO LINHAS DE PESQUISA 

ENFERMAGEM 

Cuidar no processo saúde-doença; 

Saúde e sociedade;  

Relacionamento e comunicação em Enfermagem; 

História da enfermagem; 

Educação na enfermagem e na saúde; 

Gerência em enfermagem;  

Saúde da família; 

Ética e Bioética em enfermagem. 

FISIOTERAPIA Temas livres 

NUTRIÇÃO Nutrição e Saúde 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Política Internacional: 

Relações Internacionais Bilaterais e Multilaterais; 

Organizações Internacionais; 

Conflito, Guerra e Paz.  

 

Processos Internacionais: 

Análise de Política Externa; 

Integração Regional; 

Relações Jurídicas Internacionais.  

 

Comércio Exterior e Economia Internacional: 

Estratégias de Internacionalização de Empresas; 

Comércio Exterior Brasileiro; 

Sistema Financeiro Internacional. 

MARKETING Temas livres 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Temas livres 

LOGÍSTICA Temas livres 

SEGURANÇA DO TRABALHO Temas livres 

FARMÁCIA Temas livres 

ADMINISTRAÇÃO Temas livres 

ENGENHARIA CIVIL 

Materiais e mecânica dos materiais; 

 Mecânica das estruturas; 

Tecnologias de novos materiais; 

 Tratamento de Águas de Abastecimento; 

Tratamento de Águas Residuárias. 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Temas livres 

SEGURANÇA DO TRABALHO Temas Livres 

PSICOLOGIA 

Psicologia, Direitos Humanos e Políticas Públicas; 

Sexualidade, Gênero e Diversidade sexual; 

Psicologia Social e Educacional; 

Psicologia, e Processos Clínicos e Saúde mental; 

Psicologia, Prevenção e promoção de saúde. 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

Processamento de Sinais e Instrumentação; 

Sistemas Dinâmicos;  

Sistemas Elétricos de Potência;  

Telecomunicações;  

Engenharia de Reabilitação. 

ENGENHARIA MECÂNICA 

Mecatrônica;  

Engenharia Térmica e Fluidos;  

Mecânica Aplicada e Computacional;  
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Metrologia;  

Simulação e Sistemas;  

Mecânica de Precisão;  

Processos de Fabricação 

PETRÓLEO E GÁS  
Resíduos Sólidos; 

Tratamento Avançado e Reuso de Águas. 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO  

Pesquisa Operacional Aplicada a Sistemas de Produção; 

Gestão da Mudança e Melhoria Organizacional; 

Redes Produtivas e Logística Integrada; 

Processos Avançados de Produção; 

Gestão de Projetos e Desenvolvimento de Produtos; 

Gestão do Conhecimento e Sistemas de Informação; 

SERVIÇO SOCIAL Temas livres 

REDES DE COMPUTADORES Temas livres 

GESTÃO FINANCEIRA Temas livres 

DIREITO 

D. Penal; 

Sociologia Jurídica; 

D. Constitucional; 

D. Internacional; 

D. Administrativo; 

D. Empresarial / D. Médico; 

Teoria Política 

 


