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DIRETORIA ACADÊMICA 
NÚCLEO PRÁTICAS ACADÊMICAS 

CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, DIREITO, GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E 
SISTEMAS PARA INTERNET 

 
 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
Primeira Pesquisa-ação FICR 

 
 

O Diretor Acadêmico da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife no uso de suas 

atribuições, de acordo com o regulamento de iniciação científica disposto nos projetos pedagógicos dos 

cursos, resolve: 

 

Art. 1º. Ficam abertas as inscrições para o processo seletivo de Iniciação Científica para a Faculdade 

Católica Imaculada Conceição do Recife, no período de 06 a 13 de setembro de 2019, pelo link 

disponível no site da Faculdade.  

Art. 2º. O processo seletivo constará de: 

a. Primeira fase: Análise do histórico acadêmico do aluno no curso e seu desempenho no aprendizado a 

partir da sua Média Geral, não podendo ser inferior a 7 (sete). Só poderão participar da primeira fase os 

alunos que: 

I. Cursarem a partir do 4º período para os cursos de Administração e Direito; e a partir do 2º período para 

o curso de Recursos Humanos e Sistemas para Internet; 

II. Não possuir reprovação em nenhuma disciplina. 

Passarão para a segunda fase até os 10 (dez) primeiros colocados de cada linha de pesquisa, 

respeitando como critério de desempate a idade maior e, persistindo o empate, a maior média final na 

disciplina de Português Instrumental; 

b. Segunda fase: Realização de prova escrita com questões sobre os assuntos referentes a cada linha de 

pesquisa. Passarão para a terceira fase os 5 (cinco) primeiros colocados de cada linha de pesquisa, 

respeitando como critério de desempate a maior média geral e, persistindo o empate, a maior idade. 

c. Terceira fase: Nesta fase, seguindo o cronograma descrito no Art. 4º, os candidatos deverão estudar e 

pesquisar uma empresa industrial, comercial ou de serviço, preferencialmente no entorno da Faculdade 

Católica Imaculada Conceição do Recife, conforme a linha de pesquisa escolhida (Art. 16º), buscando 

identificar oportunidades de melhoria ou falhas em algum processo, dar uma solução baseada nas teorias 
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científicas, descrevendo o custo para a solução e o prazo/tempo de implantação da mesma, conforme 

descrito no Art. 5º. Ao finalizar esta etapa, os candidatos deverão apresentar o projeto científico para uma 

banca composta por cinco membros, podendo ser professores da própria Faculdade, avaliadores 

externos e os coordenadores de curso. O finalista de cada linha de pesquisa será o aluno que possuir a 

maior pontuação no projeto impresso e na sua apresentação, a qual será uma média das pontuações 

dos cinco membros da banca.  

 

Art. 3º. Das horas de atividade complementar: 

a. O aluno que se inscrever e passar na primeira fase receberá 5 horas de atividade complementar; 

b. O aluno que passar da segunda para a terceira fase receberá mais 10 horas de atividade complementar; 

c. O aluno finalista de cada disciplina, vencedor da iniciação científica, receberá mais 20 horas de atividade 

complementar. 

 

Art. 4º. Do Cronograma: 

a. Período de inscrição: de 06 a 13 de setembro de 2019; 

b. Primeira fase: de 16 a 20 de setembro de 2019; 

c. Resultado da primeira fase: 25 de setembro de 2019; 

d. Segunda fase: 18 de outubro de 2019, às 9h e às 19h; 

e. Resultado da segunda fase: 25 de outubro de 2019; 

f. Terceira fase: 

a. Pesquisa de Campo e Construção do Projeto: de 25 de outubro a 24 de novembro de 2019; 

b. Bancas: 25, 26 e 27 de novembro de 2019, às 13h30. 

g. Resultado final e entrega do certificado: 10 de dezembro de 2019. 

h. Início das atividades no Grupo de Pesquisa em Gestão: 20 de janeiro de 2020. 

 

Art. 5º. Do projeto: 

O projeto é composto por duas partes, sendo: 

a. Impressa: 

 Capa, Folha de rosto, Folha de Aprovação e Sumário; 
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 Resumo, Caracterização da empresa, Apresentação do problema; 

 Metodologia de Pesquisa utilizada, Fundamentação Teórica, Solução Apresentada, Custo da solução, 

Cronograma de implantação da solução, Considerações Finais, Referências Bibliográficas; 

 Normas do trabalho: 

i. Margens: 3cm – esquerda; 2cm – superior, inferior e direita; 

ii. Espaçamento 1,5 entre textos e 2 entre capítulos; 

iii. Fonte: Arial em todo o trabalho; 

iv. Tamanhos: 13pt para títulos; 12pt para subtítulos; e 11pt para texto; 

v. Numeração a partir do resumo, mas iniciando a contagem a partir da folha de rosto – localizada na parte 

superior direita da página; 

vi. Não quebrar páginas por capítulo. 

b. Apresentação: 

 15 minutos para exposição; 

 Nos slides deve conter: Breve histórico da empresa; Problemas encontrados; Solução dada; Base teórica 

da solução; Custo da Solução; Cronograma da solução; e Considerações Finais; 

 Seguir um padrão formal de apresentação. 

Art. 6º. Dos critérios de Pontuação 

a. A prova da segunda fase valerá de 0 a 10, sendo composta por questões abertas e fechadas, corrigidas 

pelo Núcleo de Práticas Acadêmicas da Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife; 

b. O projeto impresso seguira os critérios de: clareza; objetividade; metodologia de pesquisa; fontes teóricas 

relevantes; normas acadêmicas. 

c. A apresentação terá como critérios: segurança na fala e postura profissional (até 2,5 pontos); propriedade 

do aluno em relação à solução dada, aos custos da solução e ao prazo de implantação (até 3,5 pontos); 

Eficiência e Eficácia da solução para o problema encontrado (até 4 pontos). 

Art. 7º.  Da premiação: 

 

a. Todos os participantes que forem classificados nas diversas fases, respeitando o Art. 3º, receberão horas 

de atividade complementar. 

b. O finalista de cada disciplina receberá, além das horas de atividade complementar, será aceito como 

membro voluntário do Núcleo de Práticas Acadêmica da Faculdade Católica Imaculada Conceição do 
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Recife, por um período de seis meses, a contar da assinatura do Termo de Compromisso, conforme Art. 

15º deste edital.  

 

Art. 8º. Os casos não previstos nestas normas serão resolvidos pelo Conselho de Curso, Diretoria ou 

colegiado competente. 

 

Art. 9º. Não haverá revisão de provas nem das notas atribuídas. 

 

Art. 10º. Os alunos classificados na primeira fase se comprometem a cumprir todo o calendário da 

Iniciação Científica conforme Art. 4º. 

 

Art. 11º. O aluno finalista para cada linha de pesquisa se compromete a cumprir uma jornada semanal 

de quatro horas, no turno especificado no ato da inscrição, ficando seu horário previamente estabelecido 

junto ao gestor do curso, que divulgará a todos os interessados. A Faculdade Católica Imaculada 

Conceição do Recife fica totalmente isenta de qualquer vínculo empregatício e/ou obrigações trabalhistas 

de acordo com o Decreto 85.862/81. 

 

Art. 12º. Da função do aluno-pesquisador: os alunos-pesquisadores auxiliarão o corpo professores-

pesquisadores na execução de tarefas didático-científicas, de trabalhos didáticos, de atividades de 

pesquisa e extensão e de trabalhos práticos e experimentais. 

 

Art. 13º. Do exercício da função: o exercício da Iniciação Científica será de um semestre letivo, podendo 

ser renovado por no máximo 2 (dois) anos letivos consecutivos ou não, no mesmo projeto científico ou 

em projetos diferentes, desde que o aluno apresente desempenho satisfatório em avaliação realizada 

pelos professores das linhas de pesquisa e gestor do curso. 

 

Art. 14º. O aluno aprovado que não corresponder ao exercício da atividade será excluído do cargo de 

aluno-pesquisador por meio de parecer elaborado pelo professor orientador ou gestor do curso que fará 

exposição de motivos e anexará os formulários de frequência e desempenho. 

 

Art. 15º. O candidato classificado terá o prazo máximo de 5 (cinco) dias letivos, contados da publicação 

da lista classificatória, para assinar o Termo de Compromisso, independentemente de notificação 

individual. 

 

Art. 16º. Das Linhas de pesquisa:  

a. Marketing Digital (Orientador: prof. Me. Ernandes Rodrigues) 

b. Cultura Digital (Orientadores: Prof. Me. André Melo e Prof. Me. Ernandes Rodrigues) 
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c. Gestão do Capital Humano (Orientadora: Profa. Esp. Magali Viegas) 

d. Design, Tecnologia e Comunicação (Orientador: Prof. Msc. André Melo) 

e. Consultoria Organizacional (Orientador: Prof. Me Rômulo Tavares) 

f. Gestão da Qualidade (Orientador: Prof. Me Rômulo Tavares) 

g. Bioética e Biodireito (Orientador: Prof. MSc. Pedro Spíndola) 

h. Direito e Tecnologia da Informação (Prof. MSc. Paloma Saldanha) 

i. Filosofia Contemporânea do Direito (Prof. Esp. Joaquim Rafael)  

j. Contabilidade Financeira e Finanças (Orientadoras: Prof. Me. Alessandra Brasiliano e Prof. Me.Renata 

Berenguer) 

k. Contabilidade Gerencial e de Custos (Orientadora: Prof. Me.Alessandra Brasiliano) 

 

 

Parágrafo Primeiro – Somente será permitido ao discente participar de uma iniciação científica durante 

o período letivo, caso seja o finalista desta edição. 

 

Parágrafo Segundo – O aluno de qualquer curso poderá participar de qualquer uma das linhas, desde 

que aprovado no processo seletivo. 

 

 

 

 

 

Recife, 06 de setembro de 2019. 

 

 

 

 


