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FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

EDITAL nº 002/2015 

 

Curitiba, 25 de maio de 2015. 

 

A COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, no uso de suas atribuições regimentais, 

informa que se encontram abertas as inscrições para projetos de iniciação científica cujos 

prazos e normas seguem abaixo: 

 

DO EDITAL  

O Programa de Iniciação Científica da Faculdade Estácio de Curitiba tem como objetivos gerais 

desenvolver as habilidades científicas do aluno; contribuir para a formação de recursos humanos 

para a pesquisa e para o desenvolvimento tecnológico; desenvolver o senso crítico dos alunos e 

sua introdução na metodologia científica; incentivar os professores ao exercício da atividade 

científica e da orientação acadêmica; promover a produção científica e sua publicação, aumentando 

a contribuição da instituição na produção acadêmica. 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições no programa poderão ser efetuadas junto a secretaria de coordenadores e 

obedecerão aos prazos constantes no cronograma abaixo: 

 

Inscrição dos alunos para seleção 25/05/2015 a 12/06/2015 

Aplicação da prova 15/06/2015 

Entrevista com o Orientador 22/06/2015 a 26/06/2015 

Divulgação do resultado final 29/06/2015 

Início dos projetos 01/08/2015 

Prazo final para protocolo dos termos de aceite do 

programa de iniciação cientifica (professor e aluno) na 

Coordenação do IC 

03/07/2015 

Período para encaminhamento de substituições dos 

alunos bolsistas ou voluntários 

 

01/08 a 09/11/2015 
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Finalização da pesquisa Até 28/06/2016 

Entrega do relatório parcial do aluno a Coordenação 

de IC na IES 
31/07/2016 

Entrega do relatório final do aluno ao Responsável de 

IC na IES caso tenha finalizado a pesquisa em 

31/07/2016 (O aluno que finalizar a pesquisa antes de 

julho/2016 tem até 01 (um) mês após o término da 

pesquisa para entrega do documento) 

Até 31/08/2016 

 

DOS REQUISITOS: 

Alunos elegíveis a ingressar no Programa de Iniciação Científica devem preencher os seguintes 

requisitos: 

1)Estar regularmente matriculado no curso da Faculdade Estácio a partir do 2º período do curso de 

Curitiba ao que o projeto esteja vinculado; 

2)Não estar nos dois últimos períodos do curso de graduação, exceto para os alunos já inclusos no 

Programa nos períodos anteriores, nos casos de renovação; 

4)Disponibilidade para dedicação de 6 (seis) horas semanais ao desenvolvimento do plano de 

trabalho de iniciação científica apresentado; 

5)Apresentar rendimento acadêmico com média geral nos períodos já cursados igual ou superior a 

6,0 (seis); 

6)Não apresentar mais de duas reprovações nas disciplinas cursadas nos períodos anteriores à sua 

inscrição no Programa de Iniciação Científica; 

8)Na vigência da bolsa para o Programa de Iniciação Científica, o aluno ficará vinculado ao projeto 

de pesquisa para o qual tenha sido classificado, sob a orientação e responsabilidade do professor-

orientador; 

9)Não receber, durante o período de vigência do plano de trabalho, outra bolsa de iniciação 

científica; 

10)No caso de renovação, não ter nenhuma reprovação em qualquer disciplina do curso durante a 

sua participação no Programa de Iniciação Científica. 

 

DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS: 

1) Formulário de Inscrição devidamente preenchido, constante em 

http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-estacio-de-curitiba/pesquisas.aspx 

2) Cópia do Histórico escolar 

 

 

http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-estacio-de-curitiba/pesquisas.aspx


 

 

 

Edital 003 2015 – Inscrição dos alunos no projeto  

 

DA SELEÇÃO DOS ALUNOS INSCRITOS: 

Os alunos inscritos serão selecionados através de duas etapas distintas: 

1º - Prova eliminatória: prova escrita. Serão classificados os candidatos que tenham obtido, no 

mínimo, grau 7,0 (sete) e em número de até o dobro das vagas existentes. 

2º - Prova classificatória: análise de currículo e de histórico escolar. 

 

DAS BOLSAS E DA REMUNERAÇÃO: 

1)Os alunos bolsistas receberão mensalmente R$180,00, convertidos em desconto na mensalidade 

e os alunos voluntários receberão horas para o banco de Atividades Complementares, durante a 

vigência do projeto. 

 

DA DURAÇÃO DOS PROJETOS 

A duração mínima será de 12 (doze) meses. 

 

Projetos em Engenharia 

1. TÍTULO – Desenvolvimento de Sistemas Embarcados utilizando a Plataforma 

Raspberry - PI 

Professor Orientador – Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo 

Número de alunos – 2 

 

2. TÍTULO – Desenvolvimento de Software para cálculo de fluxo de potência 

utilizando a abordagem holomorfa 

Professor Orientador – Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo 

Número de alunos – 2 

 

3. TÍTULO – Estudo sobre os efeitos do campo magnético em materiais e 

dispositivos semicondutores  

Professor Orientador – Wilson José da Silva 

Número de alunos – 1 

 

4. TÍTULO – Efeito do tratamento térmico de solubilização nas propriedades 

mecânicas e na microestrutura do Inconnel 625 

Professor Orientador – Aleksandra Gouveia Santos Gomes da Silva 

Número de alunos – 1 
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5. TÍTULO – Desenvolvimento de Robôs e sistema computacional para 

competição ROBCUP – Easy Small Size. 

Professor Orientador – Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo 

Número de alunos – 5 

 

6. Acelerador de Partículas para medidas da relação Carga Massa do Elétron 

Professor Orientador – Wilson José da Silva 

Número de alunos – 1  

 

Projetos em Direito 

1. TÍTULO – Assessoria Trabalhista para Recursos Humanos de Empresas e 

Instituições   

Professor Orientador – Pierre Andrey Ruthes 

Número de alunos – 4 

 

Projetos interdisciplinares 

 

1. TÍTULO – Criação do manual – Estudo para o desenvolvimento de uma 

empresa de Bala de Bananas 

Professor Orientador – Silmara C Kowalski 

Número de alunos – 10 

Curso – todos 

Mais informações: 

http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-estacio-de-curitiba/pesquisas.aspx 

Ou aleksandra.silva@estacio.br 

 

 

Sem mais no momento 

 

Aleksandra Gouveia Santos Gomes da Silva, Msc. 

Coordenadora de Iniciação Científica 

 

http://portal.estacio.br/unidades/faculdade-estacio-de-curitiba/pesquisas.aspx

