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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

FACULDADE ESTÁCIO DO PARÁ  
 

EDITAL N° 001/2014 
 

A Direção Acadêmica da Faculdade Estácio do Pará, em conformidade com o 
Regulamento do Programa de Iniciação Científica em vigor, torna público o presente Edital do 
Processo Seletivo de discentes para participar do Programa de Iniciação Científica conforme as 
linhas de pesquisa constantes no Quadro 01, nos termos seguintes: 
 
1- DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
1.1) O Programa de Iniciação Científica da Faculdade Estácio do Pará, doravante denominada 
Estácio do Pará destina-se a alunos(as) de graduação para o desenvolvimento de pesquisa 
científica (IC) ou tecnológica (IT), sob a direção de um orientador qualificado. 
1.2) Este Programa apoia a formação de estudantes para a pesquisa, desenvolvendo não só 
suas habilidades de investigação como também sua consciência crítica voltada a diferentes 
áreas do saber por meio de Participação Voluntária. 
1.3) O Programa de Iniciação Científica, formulado para o(a) aluno(a) de graduação, privilegia 
a participação dos(as) discentes em projetos de pesquisa, dentro de parâmetros éticos, com 
qualidade acadêmica e mérito científico, por plano de trabalho com cronograma compatível ao 
período de vigência do projeto.  
1.4) A responsabilidade pela consecução do projeto de pesquisa cabe ao orientador, e há o 
compromisso do(a) estudante em se manter preparado(a) para discuti-lo e, ao término, analisar 
os resultados. 
 
2- DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: 
2.1) A Iniciação Científica da Estácio do Pará destina-se aos(às) alunos(as) dos cursos de 
graduação. 
2.2) Cada Projeto de Iniciação Científica será realizado de acordo com a Linha de Pesquisa 
constante no Quadro 01 do presente Edital, em datas e horários de orientações posteriormente 
indicados pelos professores orientadores. 
2.3) Cada Projeto de Iniciação Científica terá vigência de 01 (um) ano, podendo ser renovado 
por mais 06 (seis) meses após a análise/avaliação do impacto do projeto. 
Parágrafo único: A vigência do projeto não pode ultrapassar a data de término do último 
semestre letivo do curso de graduação do(a) aluno(a). 
 
3- DO OBJETO DO PROCESSO SELETIVO 
3.1) Constitui-se objeto específico do presente Edital a seleção de 56 (cinquenta e seis) vagas 
reservadas aos discentes dos Cursos seguintes da Estácio do Pará para participarem dos 
seguintes Projetos de Iniciação Científica conforme as Linhas de Pesquisa apresentadas e as 
vagas especificadas no Quadro 01:  

Quadro 01 
CURSO  LINHA DE PESQUISA VAGAS 
Administração Empreendedorismo start up e investidores angel. 3 
Administração O setor tecnológico paraense e as incubadoras. 4 
Administração Estratégias competitivas das instituições de 

ensino superior. 
3 

Comunicação Social Comunicação e cultura na Amazônia 
contemporânea. 

4 

Comunicação Social Comunicação e tecnologias sociais nas 
comunidades tradicionais do Pará. 

4 

Ciências Contábeis Contabilidade Internacional 8 
Direito Mídia e direitos fundamentais: direito à 

informação e à cidadania. 
10 

Direito Politicas Públicas e desenvolvimento: um olhar 10 
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sobre a BELÉM da economia informal.  
Direito Direitos fundamentais e multiculturalismo. 10 
 
4 - DA INCRIÇÃO 
4.1) As inscrições serão realizadas no período de 06 à 15 de março de 2014, na Secretaria 
Acadêmica – SGA, localizada no Hall do Bloco C da Faculdade Estácio do Pará, mediante o 
preenchimento de Formulário próprio de Inscrição (Anexo 01) disponível no mesmo local.  
4.2) Para participar do presente Processo Seletivo, o(a) aluno(a) deverá preencher os 
seguintes requisitos: 
a) estar regularmente matriculado(a) e em dia com a Instituição (Administrativa, Financeira e 
Academicamente); 
b) possuir Coeficiente de Rendimento (C.R.) igual ou maior a 6,0 (seis) no último semestre 
cursado; 
c) ter disponibilidade de horário para cumprir, no mínimo, 12 horas semanais para as atividades 
de Iniciação Científica, não coincidente com as disciplinas em que esteja matriculado; 
d) estar matriculado(a) e cursando do 2º ao 7º período no curso respectivo; 
e) preencher o Formulário de Inscrição com todas as informações requeridas, incluindo a 
indicação da Linha de Pesquisa; 
f) participar do presente Processo Seletivo conforme disciplinado no item 5. 
g) estar de acordo em participar do Programa de Iniciação Científica de forma gratuita, não lhe 
sendo devida qualquer prestação pecuniária em contrapartida pois trata-se de Participação 
Voluntária; 
h) declarar, no Formulário de Inscrição, estar de acordo com todos os termos do presente 
edital. 
Parágrafo único: Não serão aceitas inscrições incompletas. 
 
5 - DA SELEÇÃO   
5.1) O Processo Seletivo será avaliado pelo Comitê Científico Multidisciplinar de Pesquisa, 
composto por todos os docentes envolvidos nos Projetos de Iniciação Científica, constituído 
pela Portaria n.o 004/2014. 
5.2) O Comitê Científico Multidisciplinar de Pesquisa avaliará o Formulário de Inscrição dos(as) 
alunos(as), verificando o preenchimento dos requisitos previstos no subitem 4.2 do presente 
edital. 
5.3) Os(As) alunos(as) que tiverem preenchido os requisitos mínimos previstos no subitem 4.2 
do presente edital, conforme verificação realizada pelo Comitê Científico Multidisciplinar de 
Pesquisa, serão convocados a participar da Entrevista. 
5.3.1) Esta convocação dar-se-á através de Lista nominal a ser divulgada no Quadro de Avisos 
da Secretaria Acadêmica – SGA, localizada no Hall do Bloco C da Estácio do Pará, no dia 
19.03.2014. 
5.3.2) Os(As) alunos(as) que NÃO tiverem preenchido os requisitos mínimos previstos no 
subitem 4.2 do presente edital, conforme verificação realizada pelo Comitê Científico 
Multidisciplinar de Pesquisa, estarão automaticamente ELIMINADOS(AS) do presente 
Processo Seletivo. 
5.4) A Entrevista será realizada pelo Comitê Científico Multidisciplinar de Pesquisa, no dia 
22.03.2014 em local e horário previamente informados, para avaliar a capacidade de interação, 
interlocução e demais habilidades necessárias ao desempenho da atividade de iniciação 
científica. 
 
6 – DA CLASSIFICAÇÃO  
6.1) Os(As) alunos(as) que tiverem preenchido os requisitos mínimos previstos no subitem 4.2 
do presente edital, conforme verificação realizada pelo Comitê Científico Multidisciplinar de 
Pesquisa, E que tiverem sido aprovados na Entrevista, serão classificados de acordo com a 
pontuação auferida pelo Coeficiente de Rendimento (C.R.). 
6.2) Serão considerados APROVADOS(AS) e CLASSIFICADOS(AS) no presente Processo 
Seletivo os(as) alunos(as) aprovados(as) na Entrevista e que estejam classificados dentro do 
número de vagas disponível para sua Linha de Pesquisa. 
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6.3) Em caso de empate entre os(as) alunos(as), serão utilizados os seguintes critérios de 
desempate: 
a) o(a) candidato(a) mais idoso(a); 
b) persistindo o empate, será realizado o sorteio público. 
 
 
 
 
7 – DO RESULTADO 
7.1) O Resultado Final do presente Processo Seletivo será divulgado no Quadro de Avisos da 
Secretaria Acadêmica – SGA, localizada no Hall do Bloco C da Estácio do Pará, no dia 
24.03.2014. 
 
8 - DO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. 
8.1) É obrigatória a frequência do(a) discente de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) 
dos dias designados para os encontros com os respectivos orientadores, sob pena do mesmo 
ser eliminado do Programa, não recebendo qualquer certificado pela atividade realizada. 
8.2) A atividade realizada é gratuita, não havendo qualquer prestação pecuniária em 
contrapartida pois trata-se de Participação Voluntária no Programa de Iniciação Científica nos 
termos do subitem 1.2 do presente edital. 
8.3) Os(As) discentes selecionados(as) deverão atuar com zelo, respeito, qualidade, eficiência, 
presteza, dedicação, responsabilidade, cumprindo ainda com todas as obrigações previstas no 
Regulamento de Iniciação Científica da Faculdade Estácio do Pará – FAP. 
8.4) Cada aluno(a) participante do Programa de Iniciação Científica deverá elaborar um artigo 
científico por semestre e publicá-lo com o auxílio do professor orientador.  
8.5) O professor orientador elaborará junto com os(as) discentes envolvidos no Projeto de 
Iniciação Científica um Relatório semestral contendo todas as produções, seminários, leituras, 
discussões realizadas no período, o qual deverá ser apresentado à Direção Acadêmica. 
8.6) Ao término do Projeto de Iniciação Científica, cumpridas as exigências do Regulamento de 
Iniciação Científica da Estácio do Pará, será conferido ao(à) aluno(a) de Participação 
Voluntária o Certificado de Participação no Programa de Iniciação Científica conferindo-
lhe 80 horas de Atividades Acadêmicas Complementares - AAC. 
 
9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1) A participação no Processo Seletivo implicará na aceitação das condições estabelecidas 
neste instrumento convocatório. 
9.2) Os(As) participantes declaram ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste 
Edital, como de todas as condições gerais e peculiares do Programa de Iniciação Científica, 
objeto deste Edital, sendo vedado invocar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto 
aos mesmos. 
9.3) Os alunos selecionados deverão comparecer no dia 25.03.2014 junto à Coordenação do 
Curso respectivo para a assinatura do Termo de Compromisso, bem como recebimento das 
orientações necessárias. 
9.4) As atividades do Programa de Iniciação Científica se iniciam no dia 26.03.2014. 
9.5) Os casos omissos do presente Edital serão resolvidos pelo Comitê Científico 
Multidisciplinar de Pesquisa ouvida a Diretoria Acadêmica. 
9.6) Faz parte integrante do presente edital: 
a) Formulário de Inscrição no Processo Seletivo: Anexo I; 
b) Cronograma do Processo Seletivo: Anexo II; 
c) Relação dos Professores Orientadores das respectivas Linhas de Pesquisa: Anexo III. 
9.7) Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
Belém, 06 de março de 2014. 

 
Prof. Kahlil Jezini Vianna 
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ANEXO II: Cronograma do Processo Seletivo 
 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 
Período das Inscrições 06.03.2014 à 15.03.2014 
Período de Análise dos Formulários de Inscrição 16.03.2014 à 18.03.2014 
Lista de Convocação para a Entrevista 19.03.2014 
Realização da Entrevista 22.03.2014 
Resultado Final 24.03.2014 
Assinatura do Termo de Compromisso dos alunos aprovados e 
classificados no Processo Seletivo 25.03.2014 

Início das Atividades do Programa de Iniciação Científica 26.03.2014 
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ANEXO III: Relação dos Professores Orientadores das respectivas Linhas de Pesquisa. 
 
EVANILDE GOMES FRANCO 
Doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. Mestrado em 
Direito pela Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. Especialização em Direito Publico 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, Brasil. Graduação em Direito pela 
Universidade da Amazônia, UNAMA, Brasil. Graduação em Letras pela Universidade Federal 
do Pará, UFPA, Brasil. Professora Titular da Faculdade Estácio do Pará – Estácio FAP desde 
2003. Coordenadora de Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica da Faculdade Estácio do 
Pará – Estácio FAP. 
 
FABRICIO MATTOS 
Jornalista, possui graduação em Comunicação Social (Jornalismo) pela Universidade Federal 
do Pará (UFPA) e Mestrado em Políticas Públicas e Sociedade pela Universidade Estadual do 
Ceará (UECE). Atuação voltada principalmente para a pesquisa sobre as relações entre 
Comunicação, Cultura e Poder, com ênfase em Sociologia da Cultura, Sociologia da 
Comunicação, Políticas Culturais e Políticas de Comunicação. Professor do Curso de 
Comunicação Social da Faculdade Estácio do Pará (Estácio FAP), ministrando disciplinas nos 
cursos de Jornalismo e Publicidade. Coordenador da Agência Experimental de Jornalismo da 
Faculdade Estácio do Pará. Jornalista e produtor da Rádio Cultura FM (93,7Fm), atuando na 
produção e realização de programas musicais e jornalísticos. Membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre Políticas de Cultura e Comunicação (CULT.COM). Membro do Grupo de 
Pesquisa sobre Políticas de Cultura, Comunicação e Identidade (GEPICC). Sócio da 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom). 
 
PATRÍCIA KRISTIANA BLAGITZ CICHOVSKI 
Doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil. 
Mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC/SP, Brasil. 
Graduação em Direito pela Universidade Federal do Pará, UFPA, Brasil. Professora Titular da 
Faculdade Estácio do Pará – Estácio FAP desde 2003. Diretora Administrativa da Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Pará. 
 
RINALDO RIBEIRO MORAES 
Doutorado em Desenvolvimento Socioambiental (NAEA/UFPa). Mestre em Planejamento do 
Desenvolvimento (NAEA-UFPa). Administrador (CRA-Pa 11.413), Contador ( já aprovado no 
CFC) e Economista (Corecon-Pa 2.752), . Professor de Graduação e Pós-Graduação desde 
2000. Ministra (ou já ministrou disciplinas) nos seguintes temas: Gestão Pública, 
Empreendedorismo, Desenvolvimento Regional, Organização e Sistemas, Tópicos Avançados 
de Administração, Metodologia de Negócios, Consultoria e Negociação, Planejamento 
Estratégico e Estratégias Empresariais, Administração de Marketing, Mercado de Capitais, 
Microeconomia e Macroeconomia Dinâmica. 
 
VIVIANE MENNA  
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Publicitária, possui graduação em Comunicação Social (Publicidade) pela Faculdade Integrada 
Alcântara Machado(FIAM) Especialização em Docência do Ensino Superior pela Faculdade 
Estácio do Pará (FAP) e Mestrado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC). Atuação voltada principalmente para a pesquisa sobre 
Comunicação e cultura, Comunicação e cidadania, Festa Popular, Populações Tradicionais , 
Amazônia, Oralidade e Cibercultura. Atuou na formação de professores indígenas na disciplina 
Cultura e Tradição junto a SEDUC PA.Foi coordenadora do curso de Publicidade e 
Propaganda da Faculdade Estácio do Pará (FAP) e consultora de comunicação junto ao 
Terceiro Setor. Atualmente é professora do Curso de Comunicação Social da Faculdade 
Estácio do Pará (Estácio FAP), ministrando disciplinas nos cursos de Jornalismo e Publicidade. 
Coordenadora do Núcleo de Criação e Relações da Faculdade Estácio do Pará (FAP).Sócia da 
Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom). 
 


