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EDITAL FAP Nº 002 DE 12 DE ABRIL DE 2021. 

INSCRIÇÕES DE PROJETOS DE INICIAÇÃO À PESQUISA E EXTENSÃO  

A Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), situada na Avenida Ataliba Vieira de Almeida, 1.452, Centro, 

Chapadinha - MA, mantida do Centro Regional de Ensino Superior Arno Kreutz LTDA (CRESU) e 

recredenciada nos termos da Portaria de Nº 874/2016 – D.O.U. N° 156/2016, por meio do Núcleo de Pesquisa 

e Extensão (NUPEX), torna pública a abertura das inscrições e estabelece as normas relativas ao processo 

seletivo de projetos de iniciação à pesquisa e extensão, no período de 12 a 23 de abril de 2021.  

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O presente Edital disciplina o processo de seleção de projetos de iniciação à pesquisa e extensão 

conforme Resolução FAP/CEPEX N° 031 de 07 de fevereiro de 2019, orientados por professores 

vinculados aos: Núcleo de Práticas Educativas e Sociais (NUPES); Núcleo de Práticas de Leitura 

(NUPLER); Núcleo de Práticas Sociais, Econômicas e Políticas (NUPSEP); Núcleo de Atividades 

Acadêmicas e Cultuais (NAAC); Núcleo de Práticas Jurídicas (NUPJ), que abrangem grupos de 

estudo, com prática investigativa numa perspectiva integradora das atividades complementares 

relacionadas às matrizes curriculares praticadas em sala de aula, com foco no desenvolvimento da 

ciência, da criação e difusão da cultura e o entendimento do homem e do meio em que vive, com 

relevância para a formação e exercício profissional e da cidadania. 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1. Estabelecer a relação entre teoria e prática, fortalecer as relações entre o ensino e os alunos, a fim 

de lidarem com o processo de conhecer, bem como recuperar o sentido de aprender;  

2.2. Possibilitar a aquisição de conhecimentos científicos específicos, favorecer o pensamento crítico, 

desenvolver a autonomia, a criatividade, a maturidade intelectual e a responsabilidade como produto 

desse processo. 

2.3. Democratizar a ciência, a cultura e os conhecimentos produzidos ou veiculados na vida acadêmica 

buscando a melhoria e o aperfeiçoamento profissional, a partir dos espaços de formação continuada 

dos egressos e demais profissionais, que atuam em instituições privadas e públicas. 

3. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 

3.1. A seleção dos projetos a serem desenvolvidos obedecerá ao limite de 02 (dois) projetos de iniciação 

à pesquisa e 02 (dois) de extensão para cada Núcleo de Prática.    

3.2. Todos os professores da instituição vinculados aos Núcleos de Prática deverão construir, 

individualmente ou coletivamente, a proposta de projeto, seja de pesquisa ou de extensão. 

3.3. A participação no projeto pelo professor não gera qualquer alteração nas regras previstas no contrato 

de trabalho do mesmo uma vez que a inscrição constitui livre iniciativa do professor no tempo 

determinado de 6 meses, a contar de maio de 2021.  

4. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS 

4.1.  Para participar do processo de seleção de projetos de iniciação à pesquisa e extensão, o professor 

deverá possuir o título de mestre ou doutor; 

4.2. Os projetos inscritos deverão atender às políticas institucionais de iniciação à pesquisa e extensão, 

previstas na Resolução FAP/CONSENS n°33/2019; 

4.3. As inscrições deverão ser feitas pelo professor autor do projeto, em seu nome e do núcleo ao qual 

está vinculado; assim como conter o nome dos professores parceiros que compõem o núcleo; 

4.4. Os projetos devem estar alinhados a uma das linhas de pesquisa previstas no Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), são elas:  

Núcleo de Práticas Educativas e Sociais (NUPES) LP1CP - Currículo, Práticas e Metodologias de Ensino. 

LP2CP - Saberes profissionais do professor, Formação 

Profissional e Continuada. 

LP3CP - Políticas Públicas, Gestão Educacional e Gestão 

Escolar. 

LP4CP - Escola, Cultura e Sociedade 

Núcleo de Práticas de Leitura (NUPLER) LP1CL - Práticas e Metodologias de Ensino (em Português, 

Práticas de Leitura e Escrita, TIC’s); 
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LP2CL – Escola, Literatura e Leitura. 

LP3CL - Sociolinguística e variedades linguísticas: 

identidades e culturas. 

LP4CL – Língua Estrangeira e Educação. 

Núcleo de Práticas Sociais, Econômicas e Políticas 

(NUPSEP) 

LP1CA -Administração Mercadológica/Marketing. 

LP3CA - Processo de Administração e Sistema de Produção. 

LP1CCC - Contabilidade e Mercado Financeiro. 

LP3CCC - Impactos da Contabilidade na Sociedade e no 

Governo 

Núcleo de Atividades Acadêmicas e Cultuais (NAAC) LP1CSS - Instituições, Classes Sociais e Políticas Sociais. 

LP2CSS - Temas urbanos. 

LP3CSS - Movimentos sociais, direitos humanos, cultura e 

sociedade. 

Núcleo de Práticas Jurídicas (NUPJ) LP1D – A Constituição, a ordem democrática e a defesa dos 

Direitos Humanos. 

LP2D – Mundo do trabalho, direitos trabalhistas, precarização 

das relações de trabalho e o direito no contexto da ordem 

econômica local e regional. 

LP3D – Criminologia crítica, direito penal e a defesa dos 

Direitos Humanos. 

LP4D – Direitos difusos, meio ambiente, patrimônio histórico 

e cultural. 

LP5D – Direito das famílias, patrimônio e direito civil 

 

5. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS PROJETOS  

5.1. A seleção dos projetos que serão desenvolvidos dar-se-á de acordo com os seguintes critérios: a) 

Relevância científica e justificativa teórica coerente; b) Resultados que assegurem a produção de 

novos conhecimentos, validade social articulada à responsabilidade social definida pela instituição; c) 

Consonância com as linhas de pesquisa ou orientações para atividades de extensão definidas pelos 

cursos, em consonância com as políticas institucionais; d) Resultados aplicáveis à realidade e a 

necessidade da Região do Baixo Parnaíba, respeitando-se a missão da Faculdade; e) Estrutura do 

projeto coerente e fidedigna à metodologia recomendada pelas normas da ABNT (capa, folha rosto, 

sumário, introdução, problema, justificativa, referencial teórico, metodologia, participantes, local onde 

se desenvolverá o estudo, delineamento/tipo de pesquisa, instrumento(s) utilizado(s), procedimentos 

técnicos, análise dos dados e aspectos éticos, cronograma, recursos materiais e humanos, 

referências). 

5.2. Os projetos de iniciação à pesquisa e extensão submetidos à seleção deverão conter no mínimo 8 e 

no máximo 12 páginas;  

5.3. A avaliação e aprovação dos projetos ficará sob a responsabilidade do Núcleo de Pesquisa e 

Extensão (NUPEX) até a data de 23 de abril; 

5.4. O professor deverá submeter o projeto através do endereço eletrônico nupex@fapeuca.com,br, 

seguindo cronograma previsto no item 9 deste edital; 

6. DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFESSORES MEMBROS DOS NÚCLEOS DE PRÁTICAS 

6.1. Compete aos membros dos Núcleos de Prática: 

I- Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias sempre que convocados pela Coordenação do 

NUPEX; 

II- Elaborar Plano de Trabalho;  

III- Dedicar-se 2 horas semanais para as atividades do núcleo;  

IV- Fomentar o desenvolvimento de projetos de iniciação à Pesquisa e Extensão.  

V- Acompanhar e participar da avaliação dos projetos de iniciação à pesquisa e extensão desenvolvidos 

no Núcleo;  

VI- Auxiliar na divulgação das atividades científicas, culturais e outras implementadas pelo Núcleo; 

VII- Apresentar relatórios mensais das atividades desenvolvidas, construído de forma coletiva e assinado 

por todos os membros do núcleo; 

VIII- Auxiliar na avaliação e monitoramento de eventuais bolsas concedidas pelo NUPEX.  

mailto:nupex@fapeuca.com,br
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7. DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO 

7.1. O Comitê de Avaliação do Processo Seletivo para Projetos de Iniciação à Pesquisa e Extensão será 

composto professores com titulação mínima de mestre, tendo preferência aqueles que ministrem no 

semestre letivo atual disciplinas de pesquisa ou metodologia científica nos cursos de graduação da 

FAP.  

7.2. A convocação do Comitê de Avaliação do Processo Seletivo para Projetos de Iniciação à Pesquisa e 

Extensão será feita pela Coordenação do NUPEX em data a ser fixada, sendo seus componentes 

indicados pelo NUPEX com aquiescência da Direção de Ensino. 

8. DA PARTICIPAÇÃO NA SEMANA ACADÊMICA 

8.1. O resultado parcial/final dos projetos de Iniciação à Pesquisa e Extensão deverão ser apresentados 

na Semana Acadêmica da FAP que acontecerá em novembro de 2021 através da produção de relatórios 

e artigos científicos.  

9. CRONOGRAMA  

DATA ATIVIDADE 

Divulgação do edital 12/04/2021 

Período de inscrição 12/04/2021 a 23/04/2021 

Seleção dos Projetos 26/04/2021 a 30/04/2021 

Divulgação dos resultados da 

seleção 

03/05/2021 

Recebimento dos Planos de 

Trabalho 

10/05/2021 

Execução dos Projetos de 

Iniciação à pesquisa e 

extensão 

10/05/2021 a 05/11/2021 

Apresentação dos Resultados 

na Semana Acadêmica 

22 a 26/11/2021 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A participação e vinculação de alunos aos projetos de iniciação à pesquisa e extensão e seus 

respectivos núcleos de prática será regulamentada por edital próprio a ser publicado após a seleção dos 

projetos submetidos pelos professores.  

10.2. O ato de inscrição de projeto de iniciação à pesquisa e extensão importará no conhecimento e 

aceitação total dos critérios e regras estabelecidos neste Edital, dos quais não poderá alegar 

desconhecimento.  

10.3. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do NUPEX, com a prévia 

aquiescência da Direção de Ensino, juntamente com os professores orientadores. 

 

 

Prof.ª Ma. Mariana Corrêa Soares Muniz 

Diretora Acadêmica 

Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX) 

  

 

 


