
 

Edital do Programa de Iniciação Científica da Estácio-
Fap no Curso de Direito- n.001/2013 

PROIC/Estácio-Fap – 2013/II  

A Faculdade Estácio-Fap , por intermédio da Direção geral e da Coordenação do 

Curso de Direito sob acompanhamento da Coordenação de Pesquisa Científica     

torna público o presente Edital e convoca acadêmicos interessados a fazerem 

parte do programa de iniciação científica  nos termos aqui estabelecidos.  

1-  Definição  

O Programa de Iniciação Científica PROIC/Estácio-Fap é um programa voltado 

para o desenvolvimento do pensamento científico e da iniciação à pesquisa de 

estudantes de graduação.  

2 Objetivos gerais  

O Programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento do pensamento 

científico e da iniciação à pesquisa por meio da participação dos estudantes de 

graduação em Direito da  Estácio-Fap em atividades de pesquisa , sob a 

orientação de um professor-pesquisador.  

3 Objetivos específicos  

3.1 Em relação aos orientadores  

 Incentivar os estudantes de graduação em Direito nas atividades de cunho 

científico, tecnológico, profissional e artístico-cultural .  

3.2 Em relação aos Alunos   

Proporcionar ao acadêmico a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, 

bem como estimular o desenvolvimento do pensar científico e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo contato direto com os desafios da 

pesquisa, bem como contribuir para a integração do conhecimento cientifico com o 

saber que vem da realidade fática demandante de respostas imediatas ou 

mediatas. 

4 Professor Pesquisador 



Professor do quadro permanente da Estácio-Fap com título de doutor, ou professor 

com título de mestre com carga horária mínima de  20 horas.  

5 Da concessão de  Bolsas de Pesquisa 

A disponibilidade  de bolsas de pesquisa será divulgada anualmente pela Direção 

geral, de acordo com a conveniência orçamentária do curso. Após a deliberação, 

caberá aos professores pesquisadores apresentarem seus projetos para análise e 

definição de aprovação.  

5.1 Da utilização das bolsas 

A solicitação de bolsa será encaminhada à Diretoria Acadêmica pelo pesquisador, 

após chancela da coordenação de curso, por meio de requerimento acompanhado 

do currículo lattes dos candidatos seguido de  documento de apresentação 

elaborado pelo professor pesquisador com exposição de motivos para a 

concessão do pleito. Para encaminhar a solicitação, o pesquisador deve dispor de:  

5.1 2  relatório de atividades do bolsista em arquivo formato PDF, caso tenha sido 

contemplado com quota de Iniciação Científica no último edital;  

5.2  plano de atividades em arquivo formato PDF;  

6 Forma de concessão  

As bolsas institucionais deverão ser concedidas aos pesquisadores que atenderem 

aos termos deste Edital. O Programa concederá, preferencialmente, 01 (uma) 

bolsa que poderá ser dividida em até 5 ( cinco) quotas.  

As bolsas concedidas serão EXCLUSIVAS para discentes que não possuam 

nenhum outro tipo de bolsas de estudos e/ou pesquisas. NÃO PODEM SER 

CUMULATIVAS. 

7 Requisitos e compromissos do Professor orientador  

O orientador deve:  

7.1 ter Curriculum Lattes atualizado na base de dados do CNPq;  

7.2 ter projeto de pesquisa apresentado à Direção Acadêmica da Estácio-Fap  com 

prévio encaminhamento pela Coordenação de Curso;  

7.3 possuir título de doutor, ou título de mestre com carga horária mínima de  20 

horas na instituição, preferencialmente  exercendo plena atividade de  ensino e 



pesquisa, atividade esta comprovada por sua recente produção intelectual, 

segundo critérios do CNPq e da Capes (Qualis);  

7.4 ter, preferencialmente, credenciamento, experiência e produtividade, como 

orientador de trabalhos de conclusão de curso na IES.  

7.5 selecionar estudante para a quota, sendo esta seleção de inteira 

responsabilidade do orientador (o perfil e o desempenho acadêmico devem ser 

compatíveis com as atividades previstas no plano de trabalho elaborado para o 

bolsista);  

7.6 indicar o estudante, no caso de aprovação da quota, durante o período definido 

no cronograma;  

7.7 supervisionar as atividades do bolsista, integrando-o às atividades de 

investigação de seu grupo de pesquisa;  

7.8 garantir a apresentação do trabalho já desenvolvido, no encontro acadêmico 

da Estácio- Fap , e, se pertinente, apresentar os resultados no evento “boas 

práticas acadêmicas”  de realização anual;  

7.9 participar da sessão de apresentação de trabalho de seu orientando no Salão 

de Iniciação Científica da Estácio- Fap;  

8 Requisitos e compromissos do bolsista  

O bolsista deve:  

8.1 estar regularmente matriculado em curso de graduação da Estácio-Fap, 

inclusive, regular  com os compromissos contratuais;  

8.2 ter Curriculum Lattes cadastrado e atualizado ;  

8.3 receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta 

com qualquer outra, interna ou externa à Estácio-Fap;  

8.4 dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa propostas no 

plano de trabalho estabelecido pelo orientador;  

8.5 cumprir com o plano de trabalho proposto pelo orientador;  

8.6 participar das atividades do Programa de Iniciação Científica da Estácio-Fap;  

8.7 apresentar, se convidado, no Salão de Iniciação Científica da Estácio-Fap, de 

realização anual, o trabalho já desenvolvido;  



8.8 apresentar relatório substanciado, no formato que atenda aos requisitos 

acadêmicos, de acordo com a orientação da Estácio-Fap;  

8.9 manter atualizados seus dados cadastrais na IES;  

8.10 devolver à Estácio-Fap, em valores atualizados, as mensalidades traduzidas 

pela bolsa, ou quota recebida indevidamente, caso os requisitos e compromissos 

estabelecidos acima não sejam cumpridos.  

9 Duração da bolsa  

A bolsa será concedida por um período de 12 meses.  

10 Cancelamento e substituição de bolsista  

10.1 Os pedidos de cancelamento e/ou substituição de bolsista devem ser 

encaminhados pelo orientador, diretamente ao Coordenador de Curso para 

encaminhamento ao setor competente. O Cancelamento/Substituição de Bolsista 

deverá ser solicitado pelo orientador, do dia 20 ao dia 25 de cada mês.  

10.2 Os bolsistas substituídos não podem retornar ao sistema durante a vigência 

da mesma quota institucional.  

10.3 A indicação de novo bolsista poderá ser feita no momento do pedido de 

cancelamento ou, no máximo, 30 dias após o cancelamento.  

10.4  Prazo final para substituição de bolsista: 05 de cada mês . Após esse período 

será permitido apenas o cancelamento definitivo da quota.  

10.5 O relatório de atividades do estudante deverá ser encaminhado até 30 dias 

após o término da vigência da quota ou no momento da solicitação de nova quota.  

12 Disposições gerais  

12.1 A Estácio-Fap  pode cancelar ou suspender a Bolsa , ou , quota a qualquer 

momento, em caso de não cumprimento das normas estabelecidas.  

12.2 Os resultados do Processo de Seleção do presente Edital serão divulgados 

pela IES logo após homologação pelos setores envolvidos no processo, e  

conforme definido no cronograma.  

13 Cronograma  

o Divulgação do Edital: AGOSTO  

o Período de inscrição de pesquisadores: de 06/08 a 20/08/2013  



o Período de inscrição de Bolsista: de 19/08 a a 24 /08/2013    

o Divulgação dos resultados : 28 /08/2013 

o Vigência da bolsa , ou, da  quota: 01/09/2013 a 01/10/2014.  

                                                                     Belém, 06 de Agosto de 2013. 

 

  Coordenação geral do curso de Direito                          

                                           

  Coordenação de pesquisa do curso de Direito  

 


