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EDITAL NPA N.º 06/2017 
 
 
INFORMA AO CORPO DISCENTE DA FACULDADE FAE 
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES 
PARA O PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE 
APOIO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PAIC 2017/2018. 

 
 

 
O Diretor Acadêmico da Faculdade FAE São José dos 
Pinhais, no uso de suas atribuições legais previstas no 
art. 14, do Regimento, baixa o seguinte 

 

 

 

E D I T A L  

 

 

Art. 1º O Programa de Apoio à Iniciação Científica, adiante denominado PAIC, tem como objetivo incentivar 

a participação do corpo discente e docente da Faculdade FAE São José dos Pinhais no desenvolvimento de 

projetos de pesquisa científica. 

 

Art. 2º Os projetos de pesquisa que farão parte do PAIC 2017/2018 são: 

 

Código para as 
Inscrições  

Professor(a) Projetos 
Cursos que 
podem se 
escrever  

 
SJPADMIC0117 

Andrea Bier Serafim Os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 
os discentes do curso de Administração 

Administração 

 
 

SJPDIRIC0117 

Fernando Schumak 
Melo 

Quanto custa e quanto vale uma sentença? Um estudo 
sobre a eficiência do poder judiciário em perspectiva 

comparada. 
Direito 

 
SJPTRCIC0117 

Marcos Aurélio 
Carrero 

Um protótipo de baixo custo para redução de energia 
de casas inteligentes 

 
CST em Tecnologia 

em Redes de 
Computadores 

 
SJPDIRIC0217 

Ricardo Lemes da 
Rosa 

Análise das contribuições do projeto caminhos 
desenvolvidos pela extensão da FAE São José dos 

Pinhais-PR no cotidiano de seus participantes 
Direito 

 
SJPDIRIC0317 

Vera Lucia Lelis 
Oliveira Calil 

A prova pericial no Brasil: um estudo de caso dos 
Autos n.º 00000/00000 – ação de dissolução parcial de 

sociedade. 
Direito 

 

Art. 3º As inscrições serão realizadas no período de 25 de maio a 30 de junho de 2017. 
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Art. 4º Para se inscrever no PAIC 2017/2018, o discente deverá contemplar os requisitos a seguir: 

I. ser discente dos cursos de graduação da Faculdade FAE São José dos Pinhais; 

II. não ser formando em 2017; 

III. possuir disponibilidade semanal de, no mínimo, 06 (seis) horas para pesquisa, sendo destas 06 (seis) 

horas, 02 (duas) horas presenciais; 

IV. realizar a inscrição, pelo link: http://www.fae.edu/apps/eventos/inscricao?evento=28939 

V.     Após realizar a inscrição pelo link, o aluno receberá um e-mail de confirmação com Login e Senha 

para acessar a Sala PAIC: Clique na aba EXTENSÃO. 

VI.     A inscrição será concluída com a doação de um quilo de alimento não perecível, a ser entregue na 

Central Coordenações, no horário das 13h às 22h. 

 

Art. 5º O processo de seleção do PAIC 2017/2018 constituir-se-á, respectivamente, das seguintes etapas: 

I. Resposta a um Questionário/Pesquisa; 

II.      Teste: “Compreensão e Interpretação de um Artigo Científico”; 

III. Análise do histórico e coeficiente do rendimento escolar do discente; 

IV. Entrevista com o professor orientador. 
 

§1º As etapas do processo de seleção acima descritas serão realizadas no período de 25 de maio a 04 de 

agosto de 2017.  
 

§2º O resultado do processo de seleção PAIC 2017/2018 será divulgado até o dia 14 de agosto de 2017. 
 

§3º As atividades do PAIC 2017/2018 e a assinatura do termo de compromisso dar-se-ão em 28 de agosto de 

2017. 

 

Art. 6º Cada discente selecionado receberá bolsa-auxílio com duração de 10 (dez) meses. 
 

§1º Serão disponibilizadas 05 (bolsas) bolsas-auxílio para os discentes da Faculdade FAE São José dos 

Pinhais. 
 

§2º Os discentes selecionados no PAIC 2017/2018 receberão as bolsas-auxílio no período de outubro de 

2017 a julho de 2018. 
 

§3º O valor da bolsa-auxílio é de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) mensais. 

 

Art. 7º A responsabilidade técnica da elaboração do projeto é do Professor Orientador, mas caberá ao 

discente o preparo para a apresentação e a discussão dos resultados. 

 

Art. 8º O discente poderá participar apenas de 01 (um) projeto por ano, como aluno bolsista ou aluno 

voluntário.  
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Art. 9º Os contatos entre o discente auxiliar de pesquisa e o Professor Orientador serão acompanhados 

pelo Núcleo de Pesquisa Acadêmica por meio de fichas descritivas das atividades mensais, entrega de 

Relatório Parcial sobre o andamento e desenvolvimento do projeto e 01 (um) Artigo Científico. 

 

Art. 10. A emissão do certificado de participação no PAIC 2017/2018 está, obrigatoriamente, vinculada à 

participação nos eventos promovidos pelo programa, sendo eles:  

• Minicursos de Apoio à Pesquisa; 

• Seminário de Qualificação; 

• Simpósio de Pesquisa e Seminário de Iniciação Científica do PAIC 2017/2018 realizado pelo NPA. 

 

Art. 11. Informações poderão ser obtidas pelo e-mail salete.poburko@bomjesus.br , ou pelo telefone 2117-

9812, com Salete Poburko, na Central de Coordenações. 

 

Art. 12. Dê-se ciência aos interessados para que o presente produza seus efeitos. 

Publique-se. 

Curitiba, 26 de maio de 2017. 

 

 

 

Élcio Douglas Joaquim 
Diretor Acadêmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


