FACULDADE FAIPE CUIABÁ
EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA
FACULDADE FAIPE CUIABÁ
ANO DE 2022/1

A Faculdade Faipe Cuiabá, através do presente edital, informa que se encontram abertas,
no período de 07 de março a 31 de março de 2022, as inscrições para seleção de 04
(quatro) alunos voluntários de Iniciação Científica (IC) da FAIPE.

1. DA CONCEITUAÇÃO
1.1 O Programa de Iniciação Científica Faipe Cuiabá é voltado aos discentes de
graduação do curso de Direito e Odontologia.

2. DOS OBJETIVOS
2.1 Introduzir e disseminar a pesquisa nos cursos de Direito e Odontologia da Faculdade
Faipe Cuiabá, possibilitando maior articulação entre o ensino de graduação e as
atividades de pesquisa desenvolvidas na instituição;
2.2 Incentivar a participação dos estudantes de graduação para que desenvolvam o
pensamento e a prática científica sob a orientação de pesquisadores qualificados;
2.3 Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de graduação nas
atividades de iniciação científica;
2.4 Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa;
2.5 Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a
qualquer atividade profissional;
2.6 Estimular a formação e a consolidação de grupos de pesquisa.

3. DAS VAGAS
3.1 São disponibilizadas 4 (quatro) vagas.

4. VIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO
4.1 O período de vigência do projeto do aluno inscrito do programa de IC Faipe é de 6
(seis) meses corridos, podendo ser prorrogado por mais 6 (seis) meses mediante
aprovação da Comissão de Iniciação Científica da Faipe.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO
5.1 Estar devidamente matriculado na Faipe Cuiabá nos cursos de graduação em Direito
ou Odontologia;
5.2 Disponibilidade para cumprir 4h semanais em atividades de pesquisa, sendo alguns
períodos presenciais na Faculdade Faipe Cuiabá e outros períodos online;
5.3 Participar ativamente do projeto de pesquisa que será desenvolvido pelo grupo de
pesquisa;
5.4 Apresentar relatório de produtividade no final da vigência da iniciação científica;
5.5 Ter publicado e/ou submetido um artigo científico ou resumo em anais de congresso;
5.6 Ter aproveitamento de 80% das atividades propostas para o recebimento do
certificado de Iniciação Científica da Faipe Cuiabá no final da vigência da IC.

6. INSCRIÇÃO
6.1 Os estudantes interessados devem enviar um e-mail para ic_faipe@faipe.net até as
23:59h do dia 31 de Março de 2022, tendo como assunto “Inscrição IC Faipe”.
6.2 Preencher no corpo do email as seguintes informações de inscrição em anexo com as
seguintes informações:
1. Nome completo e data de nascimento, CPF e RG;
2. Endereço, incluindo CEP;
3. Número da Matrícula Faipe;
4. Curso de graduação e período;
5. Telefone para contato.

7. ETAPAS DA SELEÇÃO
7.1 Etapa 1: Entrevista entre os dias 04 e 06 de abril de 2022, em horário e local a ser
comunicado por e-mail. A não resposta ao email enviado já implicará na
desclassificação do candidato;
7.2 Etapa 2: Divulgação dos resultados por e-mail, no dia 08 de março de 2022.

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO ALUNO
8.1 A entrevista será realizada pela comissão de Iniciação Científica da Faipe e avaliada
de acordo com os seguintes critérios:
8.2 Disponibilidade para o trabalho de campo; compreensão do objetivo da Iniciação
Científica; disponibilidade para participação em atividades acadêmicas através de
apresentação de trabalho em Congressos, simpósios e afins;
8.3 Avaliação do histórico escolar com notas;
8.4 Como critério de desempate será considerado o aluno com o semestre mais avançado.

Cuiabá, 07 de março de 2022
Atenciosamente,
Comissão de Iniciação Científica Faipe Cuiabá
Profa. Dra. Priscila Vieira
Profa. Dra. Tahyná Duda. Deps
Porfa. Dra. Paula Ribeiro Garcia
Prof. Dr. Diego Romário da Silva

