
 

 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE ARAGUAIA 

EDITAL SELEÇÃO INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Estão abertas as inscrições para seleção de candidatos a vagas para 

participação no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Metodologias de suporte à 

aprendizagem na área de Negócios. Os alunos ingressantes no Programa 

estarão envolvidos no Grupo de Pesquisa com o tema Metodologias ativas, 

imersivas e analíticas no processo de aprendizagem na área de negócios. 

 

1. Finalidade 

O objetivo do Programa de Iniciação Científica é oferecer aos estudantes de 

graduação do ensino superior dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis 

e Gestão Comercial da Faculdade Araguaia a oportunidade de participar de 

projeto científico orientado por pesquisadores inseridos em grupos de pesquisa 

da FARA.  Os alunos selecionados participarão do Grupo de Pesquisa “As 

metodologias ativas, imersivas e analíticas no processo de aprendizagem 

na área de negócios. ” 

 

2. Coordenador do Projeto 

Dr. Ronaldo Rosa dos Santos Junior (Faculdade Araguaia) 

2.1. Pesquisadores e Orientadores do Projeto 

Me. André Carvalho Lindemam  

Me. Arnaldo Cardoso Freire  

Ma. Doraci Toledo  

Ma. Karla Kellem de Lima  

Ma. Soraya Pedroso Coqueiro  

 

3. Requisitos e compromissos do estudante de iniciação científica 

I. Estar regularmente matriculado. 

II. Os candidatos deverão ter um bom desempenho acadêmico. 

III. Não apresentar histórico escolar com reprovação. 



 

IV. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, por no 

mínimo 4 horas semanais  

V. Manter currículo atualizado e publicado na plataforma Lattes do CNPq. 

VIII. Apresentar Relatório de Atividades, parcial e final. 

IX. Participação em reuniões periódicas com a coordenação do projeto. 

X. Produzir, em conjunto com o Orientador, e entregar, juntamente com o 

Relatório Final, artigo científico relativo à pesquisa realizada para publicação em 

periódico científico; 

XI. Não ter registro de processo disciplinar na Faculdade Araguaia. 

XII. Fazer referência à sua condição de vínculo com a Faculdade Araguaia nas 

publicações e trabalhos apresentados. 

XIII. O compromisso e o benefício do estudante estão alienados ao 

enriquecimento técnico-científico para o mesmo. A sua participação no PIC não 

originará nenhum ônus ao discente. 

XIV. O presente edital, com sua respectiva seleção de alunos, ficará válido por 

1 (um) ano, contados a partir do início das atividades de pesquisa. 

 

4. Inscrição 

As inscrições deverão ser feitas no Núcleo de Extensão, Pesquisa e Pós-

Graduação (NEPPG), na Unidade da Faculdade Araguaia no Setor Bueno, ou 

na Coordenação dos Cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão 

Comercial.  

 

I. O período de inscrição será de 14/03/2019 a 18/03/2019. 

II. O estudante deverá entregar no ato de sua inscrição  

 Ficha de inscrição (disponível na coordenação do curso e no NEPPG) 

 Histórico (a coordenação do curso solicita junto à secretaria) 

 Carta de Interesse 

III. A ficha de inscrição está no Anexo I deste Edital. 

IV. A carta de interesse deve conter uma breve descrição acadêmica do aluno, 

uma justificativa do interesse do candidato pela temática apresentada no projeto 

e a argumentação sobre os motivos de sua escolha. 



 

5. Seleção 

O processo de seleção será realizado em duas fases: 

I. A primeira etapa consistirá em uma pré-seleção das cartas de interesse. 

Resultado dos alunos pré-selecionados 20/03/2019. 

II. Os alunos pré-selecionados serão convidados a participar de uma entrevista 

na Faculdade Araguaia dia 25/03/2018, com início às 17:00h. 

III. O resultado das duas fases do processo seletivo será fixado na coordenação 

do curso dia 28/03/2019. 

IV. Os candidatos não selecionados permanecerão na lista de cadastro de 

reserva podendo ser convocados em outra ocasião. 

 

6. Disposições Finais 

Para maiores esclarecimentos entrar em contato com Dr. Ronaldo Rosa dos 

Santos Junior e-mail: ronaldo@faculdadearaguaia.edu.br. Casos especiais e 

não contemplados no presente edital serão avaliados pelos coordenadores do 

projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA 

Período de Inscrição 14/03/2019 a 18/03/2019 

Divulgação do Edital 14/03/2019 

Resultado final 28/03/2019 

Reunião com os selecionados 29/03/2019 

Início das atividades 01/04/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

SELEÇÃO PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

DADOS PESSOAIS: 

 

CPF:__________________________________________Sexo:_____________ 

RG:  ____________________ Órgão de Expedição:______________________ 

Nome:  _________________________________________________________ 

Data Nasc.___/___/____ Estado Civil:  ________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________ 

Tel. Fixo: __________________ Tel. Celular: ___________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

Nº _________ 

Bairro:  _________________________________________________________ 

Complemento: ____________________________CEP: __________________ 

UF: ________ Município: ________________ 

DADOS ACADÊMICOS: 

Matrícula: _____________  

Período ou semestre Acadêmico: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO DE VAGAS 

 CURSO VAGAS 

1.  ADMINISTRAÇÃO 2 

2.  CIÊNCIAS CONTÁBEIS 2 

3.  GESTÃO COMERCIAL 2 

  


