
 
FACULDADE LUCIANO FEIJÃO  

COORDENADORIA DE PESQUISA E EXTENSÃO 

EDITAL Nº 01/2021 

 

 

SELEÇÃO DE DISCENTES PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA (PROIC) 

 

A Faculdade Luciano Feijão, representada pela Coordenadoria de Pesquisa e Extensão, em 

conformidade com a Direção Geral, no uso de suas atribuições, torna público o Edital para 

seleção de discentes para o Programa de Iniciação Científica (PROIC) da Faculdade 

Luciano Feijão, de acordo com a Resolução n. 03/2019, de 26 de junho de 2019, que 

regulamenta o Programa de Iniciação Científica (PROIC) da Faculdade. 

 

1. OBJETIVO GERAL DO PROIC 

Fomentar, junto aos discentes dos cursos de graduação dessa Instituição, o desenvolvimento 

de competências profissionais mediadas pelo espírito científico e problematizador, de modo a 

torná-los mais capacitados à dinamicidade do mercado de trabalho e comprometidos com o 

papel social da pesquisa. 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO PROIC 

I- Estimular o envolvimento de discentes dos cursos de graduação com a pesquisa científica; 

II- Propiciar a participação de referidos estudantes nos Grupos de Pesquisa da Faculdade junto 

ao Diretório do CNPq, conforme Resolução 04/2019, da Faculdade, corroborando, assim para 

a existência de uma Política de Pesquisa na Faculdade; 

III - Qualificar os discentes para os programas de pós-graduação, antecipando sua inserção no 

mestrado; 

IV - Proporcionar aos discentes a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, 

estimulando seu desenvolvimento no campo do pensamento científico e da criatividade;  

V - Incentivar a cultura da produção científica qualificada e com compromisso social e ético. 

 

2. SOBRE OS PRAZOS  

2.1. Lançamento do Edital: 31/08/2021 

2.2. Período de inscrições: 31/08 a 19/09/2021 

2.3. Seleção: 20/09 a 24/09/2021 

2.4. Divulgação do Resultado Final: até 27/09/2021 

2.5. Vigência: 28/09/2021 à 28/01/2022 

 

3. REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO DE DISCENTES 

3.1. Possuir Currículo Lattes cadastrado e atualizado; 

3.2. Estar regularmente matriculado(a) em um curso de graduação da Faculdade Luciano 

Feijão, e possuir índice de rendimento acadêmico (IRA) igual ou superior a 7,0 (sete); 

3.3. Não ter mais de duas reprovações no curso de graduação no qual estiver matriculado; 

3.4. Concordar em atuar como voluntário junto a um Projeto de Pesquisa; 

3.5. Cumprir a carga horária semanal de 10 (dez) horas de atividades, dedicando-se às 

atividades acadêmicas e de pesquisa. 

 

 



4. REQUISITOS PARA SELEÇÃO DE DISCENTES 

4.1. Terá caráter classificatório por curso; 

4.2. Serão selecionados, pelo menos, 1(um) estudante por professor orientador cadastrado 

junto aos Grupos de Pesquisa da Faculdade Luciano Feijão, vinculados no Diretório do CNPq; 

 

5. INSCRIÇÃO 

5.1 O estudante deverá preencher o formulário eletrônico disponível em 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw2GBMMsXzKE6WECKdkXxk9FVtz4myh

ntNam2Lhyun33hRdQ/viewform no prazo estabelecido por este edital. 

5.2 No ato do preenchimento do formulário, o estudante deverá anexar os seguintes 

documentos: RG, CPF, Curriculo Lattes, histórico escolar e documento que comprove o índice 

de rendimento acadêmico (IRA). 

 

6. SELEÇÃO 

6.1 Serão considerados para a seleção dos discentes apenas os formulários devidamente 

preenchidos, bem como os seguintes critérios classificatórios: 

6.1.1 A maior média do histórico escolar junto ao curso. 

 

7 INFORMAÇÕES GERAIS 

7.1 O período de execução do Projeto será de 04 (quatro) meses, podendo ser renovado, 

mediante resultados da avaliação institucional; 

7.2 Os discentes assinarão um termo de outorga que deverá ser entregue até o primeiro 

dia de vigência do projeto; 

7.3 O número de vagas a serem preenchidas será de acordo com os projetos submetidos 

junto ao Diretório do CNPq. 

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 A instituição não adotará as seguintes medidas: 

a) Restrições quanto à idade; 

b) Restrições ao fato de um(a) aluno(a) de graduação já ser graduado(a) por outro curso; 

c) Interferir ou opor restrições à seleção, desde que o(a)aluno(a) atenda aos requisitos e 

tenham perfis acadêmicos compatíveis com as atividades previstas; 

d) Restrições ou favorecimento em virtude de raça, gênero, orientação sexual, convicção 

política e/ou religiosa. 

8.2 Nos casos omissos deste Edital, cabe a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão 

deliberar sobre os demais aspectos. 

 

 

 

Sobral, 31 de agosto de 2021. 

 

 

 

Teresa Nogueira da Gama Mota  

Coordenadora de Pesquisa e Extensão 
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