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EDITAL INTERNO – NÚCLEO DE PESQUISA E EXTENSÃO (NUPEX) - nº 01 

2023, de 06 de janeiro de 2023. 

A COORDENAÇÃO GERAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO 

torna público o presente Edital Interno, contendo normas e procedimentos que orientam 

o processo de seleção de Projetos de Pesquisa Científica para o ano de 2023, conforme 

as disposições seguintes: 

1. FINALIDADE E OBJETIVO 

O objetivo estabelecido na Política de Pesquisa da FAFIRE é fomentar a vocação 

científica e estimular a formação de novos pesquisadores, aprimorando o processo de 

ensino articulado à extensão, constituindo, assim, a indissociabilidade dos três pilares da 

Educação Superior.  

A presente chamada tem por finalidade a seleção de Projetos apresentados por 

professores da FAFIRE para desenvolverem pesquisas conectadas com a realidade 

social e capazes de responder às necessidades da sociedade, em atendimento à Missão 

Institucional da FAFIRE. 

2.  DAS INSCRIÇÕES DOS PROJETOS DE PESQUISA 

2.1. As inscrições e apresentação dos projetos devem ser feitas no período de 13 de 

fevereiro a 13 de março de 2023; 

2.2. A inscrição dos candidatos será efetuada através do formulário eletrônico 

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

projeto de pesquisa, acompanhado do Currículo Lattes. 

2.3. 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, entre outros, devem obrigatoriamente ser enviados ao 



Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), via Plataforma Brasil, para que sejam avaliados 

no que se refere às questões éticas da pesquisa. As informações e documentos 

necessários para avaliação ética estão disponíveis no site da FAFIRE.  

2.3.1. 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. DA PARTICIPAÇÃO DO DOCENTE E DISCENTES 

3.1. O docente poderá concorrer com um único projeto de pesquisa. 

3.2. O projeto de pesquisa poderá contar com até 06 (seis) alunos colaboradores 

vivenciando o processo de Iniciação Científica sob orientação do professor pesquisador. 

3.3. Um mesmo Projeto de Pesquisa poderá ser apresentado por até dois professores.  

4. DO PROJETO DE PESQUISA 

4.1. O Projeto de Pesquisa deverá demonstrar relevância social e acadêmica, bem como 

sua viabilidade e articulação com a Política de Pesquisa Institucional. 

4.2. O projeto de pesquisa deverá necessariamente estar vinculado a uma das áreas e 

linhas de pesquisa abaixo relacionadas: 

 I. Área: Ciências da Saúde (Compreende os cursos de Ciências Biológicas, Nutrição e 

Psicologia). Estuda os comportamentos e necessidades biopsicossociais dos sujeitos 

contemporâneos. 

Linha 1 - Saúde ambiental: Gerenciamento e preservação dos recursos terrestres. 

 Linha 2 - Bem-estar humano e social. 

 II. Área: Ciências Sociais Aplicadas (Compreende os Cursos de Direito, 

Administração, Ciências Contábeis e os Tecnólogos). Estuda os aparatos legais e sociais 

dos sujeitos individuais e coletivos, interesses e necessidades da sociedade. 

Linha 1 - Inteligência de mercado 

Linha 2 - Direitos Humanos 



III.  Área: Educação e Humanidades (Compreende os cursos das Licenciaturas).        

Foca a cultura escolar e as relações de ensino e aprendizagem. 

Linha 1 - Inovação Pedagógica. 

Linha 2 - Educação e Linguagens.  

IV. Projeto Especial Institucional (comum a todos os cursos) 

Linha 1 – Intuição Pedagógica de Paula Frassinetti 

5. DOS REQUISITOS QUANTO ÀS PROPOSTAS 

5.1. A proposta poderá ser apresentada em nome de até dois docentes e deverá 

identificar a linha de pesquisa para a qual estão se candidatando.  

5.2. A proposta só será aceita quando apresentada na forma de Projeto de Pesquisa no 

formulário no Anexo 1. 

5.3. O Projeto de Pesquisa submetido neste Edital com documentação incompleta ou em 

formato inapropriado não será considerado para avaliação.   

6. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 

A seleção dos Projetos de Pesquisa ficará a Cargo do Núcleo de Pesquisa e Extensão, 

considerando os itens abaixo relacionados: 

6.1. Relevância do Tema para o desenvolvimento científico, e vinculado às áreas e 

linhas de pesquisa, conforme item 4.2; 

6.2. Capacidade de articulação com os diversos setores da sociedade; 

6.3. Clareza e pertinência, viabilidade dos objetivos e adequação metodológica; 

6.4. Qualidade da redação e organização formal do texto; 

6.5. Qualidade da revisão preliminar da literatura; 

6.6. Adequação entre o plano de atividades e as ações a serem desenvolvidas pelos 

estudantes no processo de Iniciação Científica e os objetivos do projeto; 

6.7. Documento comprobatório conforme item 2.3. (Quando for o caso) 



6.8. Poderão ser aprovados até 04 (quatro) Projetos de Pesquisa, sendo 03 (três) para os 

cursos especificados no item 4 e o Projeto Especial Institucional para os professores de 

qualquer curso. 

7.  DA BOLSA DE PESQUISA 

 7.1. Como incentivo à atividade de pesquisa, o docente fará jus a uma bolsa de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a ser paga em 4 (quatro) parcelas, no decurso de 12 meses.   

7.2. No caso de Projeto com 02 (dois) pesquisadores, a bolsa será dividida igualmente 

entre os mesmos.  

7.3. Cada Projeto fará jus a uma ajuda de custo de até R$ 1.000,00 (hum mil reais) 

destinada às despesas relativas à execução da pesquisa, valor que deverá constar no 

projeto. 

8. DO COMPROMISSO DO PROFESSOR PESQUISADOR  

8.1. Orientar os alunos nos procedimentos necessários ao desenvolvimento do Projeto 

de Pesquisa, responsabilizando-se pelo cumprimento da carga horária dos mesmos na 

execução do Projeto. 

8.2. Zelar pelo andamento das atividades do Projeto de Pesquisa e pela utilização dos 

recursos empregados no mesmo. 

8.3. Apresentar em conjunto com os orientandos os resultados da Pesquisa  no 

Congresso Anual de Pesquisa e Extensão da FAFIRE, assim como em outros espaços. 

8.4. Formalizar, em caso de desistência, a renúncia da pesquisa, por meio de carta, 

comunicando o seu desligamento à coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão. 

8.5. Fazer referência à sua condição de pesquisadores da FAFIRE em todo e quaisquer 

trabalhos científicos apresentados e publicados, decorrente do referido projeto apoiado 

pela Instituição.  

8.6. Prestar informações, sempre que for solicitado, nos formatos e prazos estipulados, 

sobre o andamento do Projeto de Pesquisa ao Núcleo de Pesquisa e Extensão. 



8.7. Apresentar 2 (dois) relatórios parciais, sendo um ao final dos seis meses do início 

do projeto, conforme definido em CALENDÁRIO DE PESQUISA E INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA publicado anexo a este Edital. 

8.8. Produzir artigo científico que demonstre os resultados obtidos e apresentar 

documento que comprove a submissão para publicação do artigo em algum periódico. 

8.9. Apresentar os resultados nos meios de divulgação indicados pela FAFIRE. 

8.10. Comunicar, por escrito, à coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão, as 

dificuldades na realização da pesquisa. 

8.11. O docente coordenador da pesquisa que não cumprir os prazos e não atender aos 

requisitos propostos neste Edital ficará impedido de apresentar nova proposta no 

próximo Edital de Pesquisa, e terá o apoio institucional cancelado, tendo que ressarcir a 

Fafire pelos valores recebidos. 

9. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

9.1. As propostas apoiadas pelo presente edital terão seu prazo máximo de execução 

estabelecido em 12 meses (abril de 2023 a março de 2024). Desse modo, o cronograma 

de trabalho deve contemplar esse período como base para a estruturação e cumprimento 

dos objetivos a alcançar. 

10. DA DIVULGAÇÃO DA APROVAÇÃO 

10.1. A análise do mérito do Projeto de Pesquisa será realizada pelo Núcleo de Pesquisa 

e Extensão e o resultado será publicado na página da FAFIRE até o dia 22 de março de 

2023.  

11. DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS  

11.1. A Direção da Fafire reserva-se o direito de resolver os casos omissos e situações 

não previstas neste Edital. 

 

 

 



 

ANEXO I 

MODELO DE PROJETO DE PESQUISA 

Os projetos deverão conter os seguintes itens obrigatórios: 

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

 SUMÁRIO; 

 LINHAS DE PESQUISA- conforme estabelecido no edital  

 OBJETIVOS (Geral / Específicos); 

 JUSTIFICATIVA; 

REFERENCIAL TEÓRICO; 

METODOLOGIA; 

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

que envolvam seres humanos; 

CRONOGRAMA: deve ser elaborado contemplando o prazo de 12 (doze) meses de 

duração; 

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

os recursos necessários à elaboração do projeto e não deverá ultrapassar R$ 1.000,00 

(mil 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;  

BASE TEÓRICA: trata-se de trazer para o texto as teorias, conceitos de autores que 

dialogam com o seu problema de pesquisa e dão base para responder aos 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.   

REFERÊNCIAS DO PROJETO: são os autores e autoras utilizados/as para elaboração, 

justificativa do projeto e análise dos dados, em consonância com as normas da ABNT. 

O projeto não poderá ultrapassar o quantitativo de 10 laudas.  

 

 


