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CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL  

FACULDADE FRASSINETTI DO RECIFE - FAFIRE 

Coordenação Geral de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

 

Núcleo de Pesquisa e Extensão  
 

 

EDITAL INTERNO – NÚCLEO DE PESQUISA- nº 02/2023, de 16 de março de 2023. 

 

A COORDENADORIA GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO, 

através do NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO torna público o presente Edital Interno, 

que se destina à seleção de projetos de discentes da FAFIRE, para o PROGRAMA DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAFIRE (2023), conforme as disposições seguintes: 

 

1. DO PROGRAMA 

 

1.1. Conceituação  

 

O Programa de Iniciação Científica da FAFIRE é uma atividade destinada ao 

desenvolvimento do pensamento científico do estudante de graduação, através da 

iniciação à pesquisa, sob a orientação dos docentes. 

 

1.2. Objetivo 

1.2.1. Geral 

 

 Promover o aprendizado da investigação científica do discente da FAFIRE de 

forma a integrar o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, desenvolvendo pesquisas que 

tragam impactos sociais, apresentando soluções científicas para melhoria da 

qualidade de vida da população. 

 

1.3  Específicos 

 

 Incentivar a participação de estudantes em atividades de pesquisa  que contribuam 

para o ensino e a sociedade; 

 Integrar professores e estudantes no processo de descoberta científica, através da 

pesquisa; 

 Integrar e incluir as atividades de extensão traduzindo seus resultados, com um 

olhar da ciência; 

 

1.4.Da Participação 

 

 Poderão participar da pesquisa na FAFIRE discentes, e docentes como orientadores. 

 

2. DO REGULAMENTO  

 

2.1. Os projetos de pesquisa submetidos por estudantes podem ser encaminhados 

individualmente ou por grupos de até três pessoas, sob a orientação de um docente da 

FAFIRE.  
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2.2. O estudante poderá ser enquadrado como bolsista e/ou voluntário nos projetos de 

pesquisa submetidos neste Edital; 

2.3. O estudante deverá comprovar, mediante declaração da coordenação do curso, que dispõe 

de pelo menos, mais dois semestres a cursar na FAFIRE.  

2.4 Os projetos de pesquisa que envolvam acesso direto a seres humanos, ainda que seja 

apenas a aplicação de questionários ou entrevistas, contação de histórias, ou mesmo, 

manipulação de prontuários, etc., devem obrigatoriamente, ser enviados ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), via Plataforma Brasil, para que seja avaliado no que se refere às 

questões éticas da pesquisa. As informações e documentos necessários para avaliação ética 

estão disponíveis no site da FAFIRE.  

2.5.O candidato fica condicionado à submissão do protocolo de aprovação da pesquisa 

científica pelo CEP/CONEP dentro do período regular das inscrições deste Edital; 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições devem ser feitas no período de 16 de março a 16 de abril  2023. 

3.2. Todos candidatos deverão ter currículo cadastrado na Plataforma  Lattes (www.cnpq.br); 

3.3.A inscrição dos candidatos será efetuada através do formulário eletrônico de inscrição 

disponibilizado no site da FAFIRE (http://www.fafire.br), anexando o respectivo projeto de 

pesquisa, acompanhado do Currículo Lattes. 

3.4. A seleção do estudante será mediante análise do Histórico Escolar tomando como critério 

o Coeficiente de Rendimento, bem como a existência/inexistência de Exames Finais.  

  

4. DOS PROJETOS 

 

4.1 – Os projetos de pesquisa devem ser estruturados da seguinte forma: no formato A4, fonte 

Times New Roman, tamanho 12, com espaço 1,5 (um e meio) entre linhas. 

 

4.2 – Os projetos deverão conter os seguintes itens obrigatórios: 

 

4.2.1 – CAPA: nome da instituição, o título do trabalho e a identificação do (s) proponente 

(s); 

4.2.2 – SUMÁRIO; 

4.2.3 – LINHAS DE PESQUISA; (ANEXO I)  

4.2.4 – OBJETIVOS (Geral / Específicos); 

4.2.5 – JUSTIFICATIVA; 

4.2.6 – BASE TEÓRICA- trata-se de trazer para o texto as teorias, conceitos, categorias 

teóricas que dialogam com o seu problema de pesquisa e te dão base para responder os 

objetivos da investigação. Significa trazer para o projeto um levantamento das produções 

científicas de outros pesquisadores que se aproximam do objeto que você quer pesquisar.   

4.2.7 – METODOLOGIA; 

4.2.8 – QUESTÕES ÉTICAS (RISCOS E BENEFÍCIOS), em caso de projetos de pesquisas 

que envolvam seres humanos; 

4.2.9 – CRONOGRAMA: deve ser elaborado contemplando o prazo de 10 (dez) meses de 

duração; 

4.2.10 – ORÇAMENTO TOTAL DO PROJETO: esse item deve contemplar a previsão de 

todos os recursos necessários à elaboração do projeto e não deverá ultrapassar R$ 200,00 

http://www.cnpq.br/
http://www.fafire.br/
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(duzentos reais), excluindo-se materiais como computadores e impressão de trabalhos, que já 

estão à disposição dos projetos de pesquisa aprovados no Núcleo de Pesquisa e Extensão da 

FAFIRE;  

4.2.11 – BIBLIOGRAFIA DO PROJETO: são os autores e autoras utilizadas para elaboração 

do projeto de pesquisa em consonância com as normas da ABNT. 

 

5. Não serão admitidos acréscimos orçamentários após a aprovação do respectivo projeto 

de pesquisa; 

  

6. A ausência de quaisquer destes itens supracitados acarretará a desclassificação 

imediata do trabalho submetido. 

 

6. DA ANÁLISE DOS PROJETOS 

 

6.1 – Os projetos de pesquisa serão analisados por uma Comissão de docentes sugerida e/ou 

designada pelo Coordenador Geral de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, que observará os 

seguintes critérios para a classificação ou não classificação dos projetos:  

 

 Está relacionado em uma, ou mais linhas de Pesquisa e Extensão da FAFIRE 

(ANEXO I);  

 Relevância acadêmica, social, pedagógica e de mercado, explicitando o impacto social 

do conhecimento produzido, focando sua disseminação e sua aplicação na geração de 

benefícios para a sociedade;  

 Clareza na formulação do problema a ser investigado;  

 Objetivos claros, bem definidos e factíveis;  

 Base teórica bem redigida e coerente com o objeto de estudo;  

 Metodologia elaborada de maneira a atingir os objetivos;  

 Cronograma plausível e executável; 

 

6.1.1. Serão vantajosos projetos de pesquisa que visem sistematizar atividades extensionistas 

desenvolvidas pela FAFIRE, e/ou, pesquisas que demonstrem seu potencial de ação 

extensionista, de natureza interdisciplinar e interprofissonal.  

 

6.2. Para cada linha de pesquisa dos projetos de pesquisa apresentados será designada uma 

Comissão de docentes de natureza preferencialmente mista, composta, pelo menos, por dois 

membros avaliadores, um professor ou pesquisador vinculado à FAFIRE.  

 

6.3. Após a nota emitida pelos professores avaliadores de cada área de conhecimento, o 

Comitê Científico, composta por todos os membros avaliadores, onde será responsável por 

aprovar e homologar o resultado, sob a condução do Coordenador Geral de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão e/ou pela Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão. 

 

6.4. Superada a questão formal, os membros do Comitê Científico atribuirão aos projetos 

notas de 0 (zero) a 10 (dez). 

 

6.5. Os projetos de pesquisa que obtiverem notas entre 0 (zero) e 6,99 (seis pontos e noventa e 

nove) serão imediatamente desclassificados. 
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6.6. Os projetos de pesquisa que obtiverem notas entre 7 (sete) e 10 (dez) serão considerados 

como classificados. 

 

6.7. Serão declarados aprovados os projetos de pesquisa que obtiverem as maiores médias de 

notas entre todos aqueles apresentados entre as linhas de pesquisa até atingir a quantidade de 

vagas estipuladas neste Edital. 

 

6.7.1. Em caso de empate se fará a média entre a maior e a menor nota atribuídas pelos 

membros do Comitê Científico. O projeto de pesquisa que obtiver a maior média será 

declarado aprovado. 

 

6.8. Serão selecionados 10 (dez) projetos de pesquisa de estudantes para o ano de 2023 

6.9. A divulgação dos resultados será feita em abril de 2023, podendo essa data ser prorrogada 

a critério do Núcleo de Pesquisa e Extensão. 

 

7. DAS BOLSAS 

 

7.1. Os projetos de pesquisa aprovados concorrerão à bolsa de Iniciação Científica sob a 

forma de incentivo através de um desconto de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) nas 

mensalidades, ao longo de um semestre letivo, ou 12 meses.  

 

7.2. Cada estudante fará jus a apenas uma bolsa semestral, sendo dois estudantes 

contemplados no primeiro semestre e o outro no segundo semestre letivo.  

 

7.3. A atribuição das bolsas será feita mediante análise do Histórico Escolar dos candidatos 

aprovados. 

 

7.4. A bolsa oferecida pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão não é cumulativa com outras 

bolsas e/ou descontos oferecidos pela FAFIRE ou demais instituições. 

 

7.5. A bolsa concedida será reavaliada semestralmente e poderá ser revogada a pedido do 

docente orientador e também se o estudante não apresentar aproveitamento escolar suficiente, 

ilustrado nos seguintes casos:  

 

a) Apresentar média final inferior a 07 (sete) em mais de duas disciplinas; 

b) Ultrapassar, sob qualquer argumento, o número de faltas permitidas pela Legislação 

vigente. 

c) Realizar provas finais em mais de 50% do total de disciplinas cursadas no semestre 

letivo. 

d) Apresentar reprovação em qualquer disciplina; 

e) Não cumprir suas atividades como pesquisador iniciante; 

 

7.6. O estudante que tiver seu projeto aprovado, mas está impossibilitado de receber a bolsa, 

devido os impedimentos postos pelo item 6.4, deste Edital, pode ser voluntário no projeto. 

 

7.7. O candidato aprovado poderá desistir a qualquer tempo da pesquisa desenvolvida, 

acarretando a perda imediata da bolsa e a impossibilidade de pleitear nova bolsa pelos 

próximos dois anos. 
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7.8. Os estudantes que após a seleção e divulgação dos projetos de pesquisa solicitarem o 

ingresso em alguma pesquisa, proposta por outros estudantes, serão considerados como 

pesquisadores voluntários, não recebendo bolsa de iniciação científica. 

7.8.1. A comunicação do ingresso no projeto de pesquisa deverá ser remetida ao Núcleo de 

Pesquisa e Extensão da FAFIRE, sob a penalidade de não receber a documentação 

comprobatória de participação na Iniciação Científica. 

 

7.9. Os professores que orientarão as pesquisas dos estudantes, neste edital, serão voluntários  

 

8. DOS COMPROMISSOS DOS ESTUDANTES  

 

8.1. Os estudantes são obrigados a participar das atividades promovidas pelo Núcleo de 

Pesquisa e Extensão. Sua impossibilidade deverá ser justificada à Coordenação do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão, por escrito. 

 

8.2. Os prazos de entrega do relatório parcial e do artigo final da pesquisa pelos estudantes 

devem ser cumpridos, caso não seja possível no prazo previamente estipulado, é obrigatório 

uma justificativa por escrito, alegando os motivos do atraso. A Coordenação do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão avaliará e dará novo prazo, caso não se cumpra esse novo prazo, os 

estudantes sofrerão a penalização do item 6.7 deste Edital. 

 

8.3. Os estudantes são obrigados a apresentar os resultados finais da pesquisa, no formato de 

Artigo Científico, no Congresso de Iniciação Científica do Núcleo de Pesquisa e Extensão da 

FAFIRE, que acontecerá no início do semestre subsequente. 

 

8.4. É obrigatório os estudantes comunicarem, por escrito, à coordenação do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão as dificuldades na realização da pesquisa (logística, coleta de dados, 

entre outros) com anuência do seu professor orientador.  

8.4.1. Caso a dificuldade esteja centrada no processo de orientação e/ou condução da pesquisa 

científica a comunicação deverá ser remetida a Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e 

Extensão. 

 

8.5.  Em caso de desistência, os estudantes, têm obrigação de formalizar a saída da pesquisa 

por meio de carta, com a ciência do professor orientador, comunicando o seu desligamento à 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão, sob a penalização do item 6.7 deste Edital. 

 

8.6. Os estudantes são obrigados a fazer referência à sua condição de pesquisadores do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão da FAFIRE em trabalhos científicos apresentados e 

publicados. 

 

9. DOS COMPROMISSOS DOS DOCENTES ORIENTADORES  

 

9.1. Os docentes orientadores são obrigados a participar das atividades promovidas pelo 

Núcleo de Pesquisa e Extensão. Sua impossibilidade deverá ser justificada à Coordenação do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão, por escrito. 

 

9.2. Os prazos de entrega do relatório parcial e do artigo final da pesquisa pelos estudantes  

devem ser cumpridos, e o docente terá como tarefa acompanhar e zelar para que seja 

obedecidas as normas editoriais. Caso não seja possível no prazo previamente estipulado, é 
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obrigatório uma justificativa por escrito, alegando os motivos do atraso. A Coordenação do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão avaliará e dará novo prazo, caso não se cumpra esse novo 

prazo, os docentes sofrerão a penalização do item 6.7 deste Edital. 

 

9.3. É obrigatório os docentes orientadores comunicarem, por escrito, à coordenação do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão as dificuldades na realização da pesquisa (logística, submissão 

ao Comitê de Ética, coleta de dados, entre outros).  

  

9.4.  Em caso de desistência, os docentes pesquisadores, têm obrigação de formalizar a saída 

da pesquisa por meio de carta, comunicando o seu desligamento à coordenação do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão, sob a penalização do item 6.7 deste Edital. 

 

9.5. Os docentes orientadores são obrigados a fazer referência à sua condição de 

pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e Extensão da FAFIRE em trabalhos científicos 

apresentados e publicados. 

 

10. DOS COMPROMISSOS DOS DOCENTES ORIENTADORES 

 

10.1. Cabe aos docentes orientar os estudantes em todas as fases da pesquisa. 

 

10.2. Cabe aos orientadores elaborar junto com os estudantes o plano de pesquisa e entregar 

para a coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão, no prazo de 10 (dez) dias após a 

aprovação do projeto. 

 

10.3. Os orientadores têm obrigação de orientar os estudantes na elaboração de relatórios, na 

elaboração do artigo científico, e na apresentação de trabalhos em eventos científicos. 

 

10.4. É obrigatório o orientador, semestralmente, informar à Coordenação do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão da FAFIRE sobre o cumprimento das obrigações dos estudantes, bem 

como sobre a observância do seu aproveitamento escolar. 

 

10.5.  Em caso de desistência, os orientadores têm obrigação de formalizar a sua saída e/ou a 

do estudante da pesquisa por meio de carta, comunicando o desligamento à coordenação do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão. 

 

10.6. Os orientadores devem comparecer e acompanhar o estudante na apresentação dos 

resultados finais da pesquisa no Congresso de Iniciação Científica promovido pelo Núcleo de 

Pesquisa e Extensão. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

11.1. No ato da inscrição, o candidato adere às normas expressas neste Edital. 

 

11.2. O pedido de reconsideração do resultado deste Edital deverá ser por escrito e 

circunstanciado de justificativa, até 05 (cinco) dias da divulgação do resultado final. O pleito 

será avaliado pela Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão da FAFIRE. 

 

11.3. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado, por motivação de interesse público, 

no todo ou em parte, sem que isso implique o direito à indenização e/ou reclamação de 

qualquer natureza. 
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11.4. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela 

Direção da FAFIRE. 

 

 

Recife, 

 

 

______________________________________ 

Prof. Me.  Antônio Gildo Paes Galindo 

Coordenador Geral de Pesquisa, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 
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ANEXO I 

 

 

As pesquisas que podem ser interdisciplinares devem estar associadas às seguintes linhas:  

a) Ética, Empreendedorismo e Tecnologias Sociais.  

Desenvolvimento de Pesquisa e/ou de atividades de Extensão para o fomento de perfis 

de empreendedores/as sociais; Identificação e transformação de oportunidades em 

conceitos e negócios; Empreendedorismo e administração: processos de 

desenvolvimento e crescimento das empresas; O processo de inovação, seus tipos e a 

criatividade empresarial; Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços; 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares e outras Tecnologias Sociais; 

Economia solidária e as possibilidades de inserção na economia local; O 

comportamento ético nas organizações e os desafios para o século XXI. 

b) Vulnerabilidades nas Infâncias e Adolescências  

Desenvolvimento de Pesquisa e/ou de atividades de Extensão para as Infâncias e/ou 

Adolescências em situações de risco e/ou vulnerabilidade sociais; Fundamentos 

teóricos e metodológicos para a infância e a adolescência no Brasil: marcos 

regulatório, objetos de estudo, métodos e práticas; Estudo e desenvolvimento da 

Infância nas diferentes fases evolutivas: determinantes biológicos, sócio afetivos, 

cognitivos e culturais; Estudo e desenvolvimento da adolescência nos seus aspectos 

bio-psíquico-sociais; Políticas Públicas, Direitos Humanos e suas interfaces para a 

infância e a adolescência no Brasil.  

c) Juventudes, Protagonismos e Direitos Humanos 

Desenvolvimento de Pesquisa e/ou de atividades de Extensão sobre juventudes na 

perspectiva de direitos, políticas públicas e prevenção de situações de vulnerabilidade 

e risco social; Estudos sobre trajetória dos movimentos sociais e políticas públicas de 

juventudes no Brasil; Promoção de interfaces e diálogos entre juventudes, estudos de 

gênero, sexualidades, raça, etnia, PCD’s, violências e protagonismos; Elaboração de 

pesquisas e atividades extensionistas sobre a construção sócia histórica da condição 

juvenil no Brasil e na América latina; Sistematização de fundamentos teóricos e 

metodológicos para juventudes. 

d) Identidades, Subjetividades, Diferenças e Direitos Humanos 

Desenvolvimento de Pesquisa e/ou de atividades de Extensão que fortaleçam e 

promovam as identidades e respeitem as diferenças de grupos e pessoas em situação 

de risco e de vulnerabilidade social valorizando a interseccionalidade; 
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e) Meio Ambiente e Sustentabilidade  

Desenvolvimento de Pesquisa e/ou de atividades de Extensão sobre questões 

ambientais e sustentabilidade na sociedade e nas empresas; Impactos ambientais e 

gestão ambiental e/ou instrumentos de desenvolvimento sustentável; Políticas de 

educação ambiental; Educação ambiental e/ou atividade turística; Sustentabilidade e 

impacto ambiental na sociedade contemporânea; Movimentos ambientalistas e plano 

nacional de meio ambiente; Práticas educativas em ecologia e políticas ambientais; 

Eco desenvolvimento e impacto social na gestão ambiental. 

f) Políticas Públicas e Bem Estar Social 

Desenvolvimento de Pesquisa e/ou de atividades de Extensão que analisem e 

proponham práticas que transformem a realidade social, de forma a promover o direito 

a Políticas Públicas de saúde e/ou qualidade de vida; Políticas Públicas e atenção 

básica à saúde; Expectativa de vida e/ou as mudanças de cunho socioeconômico-

cultural do público de interesse; Dimensões políticas, epistemológicas e profissionais 

sobre segurança alimentar; Estratégias e práticas que visem a segurança alimentar e 

nutricional de grupos e/ou populações em situação de risco e/ou vulnerabilidade; 

Políticas Públicas, Direitos Humanos, Cultura, Lazer e Bem Estar social. 

g) Integralidade da Educação: didáticas, metodologias, práticas de ensino e 

formação de professores(as)/educadores(as).  

Desenvolvimento de Pesquisa e/ou atividades extensionistas que tratem da formação 

de professores/as e educadores/as sociais; metodologias de ensino nas diversas etapas 

e modalidades; práticas de ensinagem não escolares.   

 


