
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

RESOLUÇÃO Nº 14, de 18 de dezembro de 2020. 

 
 

Institui e regulamenta o 
Programa de Iniciação à Escrita Acadêmica 

 
 
 

A Presidente do CONSELHO ACADÊMICO SUPERIOR DA FACULDADE 
LUCIANO FEIJÃO, no exercício de suas atribuições legais, e com base no que 
dispõe o capítulo II, art. 10, inciso IX do Regimento Interno, considerando a 
necessidade de fortalecer a Política de Iniciação Científica, as Atividades 
Complementares, o Setor de Publicações e o desenvolvimento intelectual e 
científico do corpo discente e docente, 
 

 
RESOLVE: 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS 
 

 
Art. 1º. Instituir o PROGRAMA DE INICIAÇÃO À ESCRITA ACADÊMICA, sob 
responsabilidade do Setor de Publicações da Faculdade Luciano Feijão. 
 
Art. 2º. O referido programa constitui-se por um conjunto de ações de orientação 
textual, com objetivo de estimular e acompanhar a produção científica do corpo 
discente, desde a concepção inicial do tema e sua delimitação, definição de 
objeto, elaboração de mapas mentais, planejamento textual, sumário provisório 
e/ou roteiro de escrita, até a formatação e publicação de artigos científicos, 
relatórios técnicos, resumos simples e expandidos, livros, capítulos de livros, 
folhetos, cartilhas, manuais e demais produções bibliográficas ou técnicas em 
periódicos com ISSN e/ou livros com ISBN, além da eventual apresentação 
dessa produção científica em eventos acadêmicos de natureza científica.    
 
Parágrafo único: a orientação de conteúdo bem como a orientação 
metodológica das monografias, TCCs, Dissertações e Teses, bem como dos 



projetos de monografia, permanecem a cargo dos professores orientadores dos 
cursos de graduação e pós-graduação da/na Faculdade Luciano Feijão. 
 
Art. 3º. As ações que compõem o Programa em tela visam fortalecer a Política 
de Iniciação Científica da instituição, dar suporte ao discente quando da escrita 
dos mais diversos gêneros textuais acadêmicos, bem como acompanhar seu 
desenvolvimento intelectual até sua autonomia. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS RESPONSABILIDADES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES  
 
 
Art. 4º.  É de obrigação do Setor de Publicações, órgão direto de gerência do 
Programa, oferecer periodicamente das ações previstas no art. 8º desta 
resolução. 
 
Art. 5º. Como ações extracurriculares, é direito do discente aproveitar a 
participação nas ações do Programa em tela e seus resultados como carga 
horária das Atividades Complementares. 
 
Parágrafo único. A carga horária aproveitada da participação do discente em 
cada ação do Programa é definida pelo Regulamento das Atividades 
Complementares disponível no site da Faculdade Luciano Feijão e depende da 
natureza da atividade executada e/ou do resultado apresentado. 
 
Art. 6º. O Programa torna obrigatória, para os discentes ingressos nos cursos 
de graduação da Faculdade Luciano Feijão a partir de 2021.1, a publicação de 
pelo menos 1 (hum) artigo científico completo em periódico acadêmico com 
ISSN durante todo o período do curso de graduação; 
 
§ 1º. Os artigos científicos a serem submetidos para publicação deverão seguir 
as normas próprias do periódico acadêmico a que for submetido, tanto no que 
concerne à formatação, quanto à co-autoria e demais itens normativos da política 
editorial de cada periódico; 
 
§ 2º. Pelo menos um dos co-autores dos artigos submetidos à publicação deverá 
ser professor vinculado a esta instituição; 
 
Art. 7º. Os discentes dos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, 
próprios ou em convênio com outra(s) IES, em regime de DINTER ou MINTER, 
ficam obrigados a publicar pelo menos 1 (hum) artigo completo em periódico, 
com Qualis, da Faculdade Luciano Feijão; 
 
Parágrafo único. Os artigos a serem publicados nos periódicos da Faculdade 
Luciano Feijão deverão considerar o Regulamento do Setor de Publicações, 
especialmente dos artigos 28 ao 32, e ainda o Aditivo 3º, todos disponíveis na 
página do respectivo setor no site da Faculdade Luciano Feijão. 
 



 
CAPÍTULO III 

 
DAS AÇÕES 

 
 
Art. 8º. São ações do Programa de Iniciação à Escrita Acadêmica: 
 
I – Realização periódica de Oficinas de Escrita Científica; 
 
II – Elaboração e publicação de Manuais Práticos para Escrita de Textos 
Acadêmicos, para orientação autônoma dos discentes; a depender das 
demandas pedagógicas identificadas em diálogo com as coordenações dos 
cursos de graduação e com a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão da 
Faculdade Luciano Feijão e/ou com seu corpo docente. 
 
III – Orientações individuais ou coletivas através da oferta de cursos de curta-
duração, disciplinas optativas ou por meio de atendimento aos discentes e 
docentes; 
 
IV – Organização e realização de Seminários temáticos para orientação da 
escrita dos discentes e docentes; 
 
V – Quaisquer ações propostas pelo Setor de Publicações que envolvam 
atividade de orientação textual ou acompanhamento da escrita dos discentes e 
docentes. 
 
Parágrafo único. As possíveis orientações textuais do referido programa não se 
confundem com as orientações de conteúdo e metodológicas para elaboração 
de TCCs, monografias, dissertações e teses vinculadas aos cursos de 
graduação e pós-graduação da/na Faculdade Luciano Feijão. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DOS CONVÊNIOS INTERINSTITUCIONAIS 
 
 
Art. 9º. A critério do Conselho Acadêmico Superior da Faculdade Luciano Feijão, 
podem-se firmar convênios de colaboração interinstitucionais a fim de que 
discentes de outras IES, mediante contrapartida, possam participar das ações 
do programa. 
 
§ 1º. As contrapartidas devem fazer parte do processo formativo das ações; 
 
§ 2º. A contrapartida pode se realizar através da Revisão, Formatação e/ou 
edição de textos a serem publicados pelo Setor de Publicações ou em parceria 
com este. 
 



 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
Art. 10º. As normativas desta resolução aplicam-se sobre todos os discentes 
ingressos na Faculdade Luciano Feijão a partir do semestre 2021.1. 
 
Art. 11º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profa.  Isabel de Aguiar Pontes 
Presidente do Conselho Acadêmico Superior – CAS 

 
 


