
 

 

 

EDITAL NIC N. ° 02/2017  

PROCESSO SELETIVO DE PROJETOS PARA NÚCLEOS DE INICI AÇÃO 
CIENTÍFICA –NICS 

A Coordenadoria de Iniciação Científica da Faculdades OPET Institui o presente 
Edital seletivo para os Projetos de Pesquisa que comporão os Núcleos de 
Iniciação Científica para o ano de 2017. 

EDITAL 

Art. 1 °. Os Núcleos de Iniciação Científica têm o objetivo de possibilitar o 
desenvolvimento do pensamento reflexivo, espírito científico, tecnológico e 
difusão da cultura. 

Art. 2 °. As linhas de pesquisa estão segmentadas em 3 eixos básicos, 
obedecendo as características de cada curso e área do Conhecimento: 
Empreendedorismo, Cidadania e Inovação; Metodologias Ativas e 
Interdisciplinaridade.  

Art. 3 °. Estão aptos para submeter os seus projetos no presente processo de 
seleção os docentes que cumprirem os seguintes requisitos: 

I. Estarão aptos a submeter propostas todos os docentes da IES 
observando-se a obrigatoriedade de possuir titulação mínima de 
Mestre e possuir carga horária parcial ou Integral; 

II. Estar alocado no Curso para o qual pretenda constituir o Grupo de 
Pesquisa ou compor com outro docente um Projeto de Natureza 
Interdisciplinar. 

§ 1°. Os Projetos submetidos deverão conter os seguintes Itens: 

I. Título do Projeto; 
II. Linha de Pesquisa; 

III. Área do Conhecimento; 
IV. Curso; 
V. Objetivos Gerais; 

VI. Justificativa; 
VII. Relevância; 

VIII. Metodologia; 
IX. Cronograma; 
X. Bibliografia’ 

XI. Aceite do Coordenador do Curso. 

 
 



 

 

 

Art. 4 °. Os Projetos de Pesquisa serão selecionados pela Coordenadoria de 
Iniciação Científica das Faculdades OPET. 
 
Art. 5 °. Os Projetos e Grupos de Pesquisa terão duração de 10 (dez) e deverão 
ocorrer no ano letivo em curso, respeitando-se o Calendário Acadêmico. 
 
Art. 6 °. Os docentes selecionados receberão, durante o período de coordenação 
dos Grupos ou Projetos de Pesquisa, o valor de 2 (duas) horas aulas semanais 
obedecendo os seguintes aspectos: 
 

I. Os docentes com carga horária de 40 horas em Regime de Tempo 
Integral, terão as 2 (duas) horas de aula incluídas em sua carga horária 
prevista; 

II. Os docentes em Regime Parcial terão as 2 (duas) horas de aula 
acrescidas a sua carga horária vigente. 

Art. 7 °. Caberá ao Docente selecionado: 

I. Orientar e conduzir os Temas e Projetos dos Grupos de pesquisa de 
Iniciação Científica; 

II. Participar do Processo de Seleção de alunos inscritos à Iniciação 
Científica nos projetos e Grupos de Pesquisa sob sua orientação;  

III. Desenvolver as atividades de orientação relacionadas aos projetos e 
Grupos de Pesquisa aprovados;   

IV. Promover a divulgação dos resultados produzidos pelos projetos ou grupo 
de pesquisa sob sua orientação;  

V. Elaborar relatórios trimestrais de atividades que dever ser submetidos à 
apreciação da Coordenação de Iniciação Científica da IES;  

VI. A comunicação à Comissão Coordenadora de Iniciação Científica da IES, 
em caso de problemas ou necessidade de substituição do discente 
orientando;  

VII. O acompanhamento do discente orientando nas atividades 
relacionadas ao Projeto ou Grupo de Pesquisa sob sua responsabilidade. 

 
Art. 8 °. Os projetos deverão ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: 
ncm@opet.com.br no período de 12 de Maio a 25 de Setembro de 2017. 

Curitiba, 02 de Maio de 2017 

 
Andrea B. Delfini Paulo 

Coordenadoria de Iniciação Científica  


