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EDITAL NPA N.º 02/2015 
 
 

INFORMA O CORPO DISCENTE DA FAE 
CENTRO UNIVERSITÁRIO SOBRE AS 
INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO 
DO PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA – PAIC 2015/2016. 

 
 
A Coordenadora do Núcleo de Pesquisa 
Acadêmica – NPA da FAE Centro Universitário, no 
uso de suas atribuições legais previstas no art. 47, 
X, 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 FAE Centro Universitário no 

desenvolvimento de projetos de pesquisa científica. 

 

Art. 2º Os projetos de pesquisa que farão parte do PAIC 2015/2016 são: 

PROFESSOR PROJETO RESUMO CURSO 

Alexandra Arnold Rodrigues 
Imagem Corporal e Narcisismo 

na construção de uma 
Identidade de Gênero 

A pesquisa em questão consistirá na 
análise dos processos envolvidos na 
construção de gênero, sua relação com o 
corpo e o narcisismo, localizando a 
relevância destes para a clínica 
contemporânea. Para tanto, propõe-se 
uma revisão bibliográfica das teorias 
psicanalíticas em diálogo com os estudos 
feministas, problematizando as atuais 
configurações da identidade de gênero 
frente aos estereótipos sociais e à 
constituição da imagem corporal. Por 
meio de método qualitativo, espera-se 
oferecer um olhar mais político e ético 
sobre a identidade de gênero, esteando 
assim à clínica. 

Psicologia 

Alexandre Rafael Garcia Educação Audiovisual 

“Educação audiovisual” é um projeto 
oriundo do curso de Tecnologia em 
Produção Multimídia que investiga o uso 
do audiovisual na educação. A 
abordagem se dá pelo viés do 
audiovisual como tecnologia e estética 
para, enfim, vislumbrar seu potencial 
pedagógico. 

CST em Produção 
Multimídia 

Ana Maria Coelho Pereira 
Mendes 

Mulher na Educação Superior: 
alguns apontamentos para o 

debate 

O objeto de estudo foca a mulher na 
educação superior, uma vez que ela já 
integraliza mais da metade dos alunos de 
terceiro grau. Partindo-se da realidade em 
que a condição de gênero interfere no 
cotidiano das mulheres, questionam-se 
quais as condições objetivas que levam as 
mulheres a fazer um curso superior? O 
objetivo geral do projeto é identificar os 
fatores que influenciam na decisão de 
escolha das mulheres em relação ao foco 
de estudo.  

Administração  

Letras 

Psicologia 
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PROFESSOR PROJETO RESUMO CURSO 

Antoninho Caron 
Estratégias de inovação e 

competição nas empresas de 
Pequeno e Médio Porte 

O Objetivo principal deste projeto é 
estudar as estratégias de competição e 
inovação nas pequenas e médias 
empresas do Paraná. Pretende-se 
identificar e estudar quais as estratégias 
de inovação e competição que orientam 
as PME em tempos de economias 
globalizadas, abertas e competitivas.  

Administração 

Carlos Roberto Oliveira de 
Almeida Santos 

FAESENIOR – a inserção do 
idoso na academia por meio da 

Extensão Universitária 

O censo do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (2010) registra 
que a população brasileira é em torno de 
21 milhões de idosos e com a 
perspectiva de, no ano de 2025, possuir 
cerca de 34 milhões de idosos (IBGE, 
2008). Diante desta realidade, o 
presente projeto tem como objetivo 
identificar e analisar as atividades de 
atualização e socialização requeridas 
pelos idosos com vista a validar o 
Programa institucional FAESENIOR para 
pessoas com mais de 60 anos. 

Administração 

 Pedagogia 

 Psicologia 

Christiane Bischof dos 
Santos 

A Concessão de patentes no 
Brasil: um estudo exploratório 

Nos países mais desenvolvidos, as 
patentes são, usualmente, utilizadas 
pelas empresas inovadoras como 
ferramenta de proteção. No Brasil, 
entretanto, esta prática ainda encontra-
se muito aquém do resultado esperado. 
Este projeto propõe a realização de uma 
pesquisa exploratória a fim de melhor 
compreender os fatores que estimulam 
as indústrias a buscarem o registro de 
suas inovações. 

Administração 

Cinthya Vernizi Adachi de 
Menezes 

Políticas Educacionais 
Municipais de atendimento 

Escolar Hospitalar: um estudo 
de caso sobre programa de 

escolarização da APACN 

O presente projeto de pesquisa é 
destinado a acadêmicos do Curso de 
Pedagogia, e visa analisar as políticas 
educacionais do município de Curitiba 
para atendimento escolar aos alunos da 
Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, que estão sob 
tratamento de saúde. Trata-se de um 
estudo de caso a ser realizado junto ao 
Programa de Escolarização da APACN – 
Associação Paranaense de Apoio à 
Criança com Neoplasia. 

Pedagogia 

Daniel Müller Martins 

O Regime Jurídico-
Administrativo sancionador na 

Lei Nº 12.846/13 (Lei 
Anticorrupção) e no decreto Nº 

8.420/15 

O presente projeto de pesquisa tem por 
objeto analisar o novo regime jurídico de 
responsabilização administrativa de 
pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a Administração Pública, nacional 
ou estrangeira, introduzido pela Lei nº 
12.846/13, popularmente conhecida 
como Lei Anticorrupção, e 
regulamentado pelo Decreto nº 
8.420/15. 

Direito 

Dennys Robson Girardi 

Nobreza de costumes e cortesia 
– características Franciscanas – 

contrapontos entre os livros: 
Legenda dos Três Companheiros 

e Dom Quixote de La Mancha 

O presente projeto pretende analisar a 
concepção fontal (fonte) sobre a 
compreensão das virtudes franciscanas 
de cortesia e nobreza de costumes 
enquanto aplicação na vida de Francisco 
de Assis, expostas no livro Legenda dos 
Três Companheiros. Posteriormente, 
pretende-se discutir os elementos 
principais tendo como base a crítica de 
Miguel de Cervantes, às duas 
características, expressa no livro Dom 
Quixote de La Mancha. 

Filosofia 

Letras 
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PROFESSOR PROJETO RESUMO CURSO 

Dori Luiz Tibre Santos 
As Representações Simbólicas do 
papel da Mulher, na Geração Y: 

os tabus sociais 

A mulher não tem um destino biológico, 
ela é formada dentro de uma cultura que 
define qual o seu papel no seio da 
sociedade. As mulheres, durante muito 
tempo, ficaram aprisionadas ao papel de 
mãe e esposa, sendo a outra opção o 
convento. O objetivo principal desta 
pesquisa é contribuir e propor a 
discussão democrática e as rupturas das 
estruturas psíquicas, sociais e políticas 
para a mulher da Geração Y. 

Psicologia 

Érico Eleuterio da Luz 

Uma análise na estrutura 
conceitual da contabilidade 

brasileira após a convergência 
às normas internacionais de 
contabilidade, com ênfase na 

transparência e qualidade das 
informações contábeis para 

usuários externos 

Este projeto compreende um trabalho 
de investigação sobre as características 
qualitativas das informações e dos 
relatórios contábeis brasileiros após a 
adesão do Brasil às regras internacionais 
de contabilidade, com vistas a medir a 
evolução na transparência e segurança 
dessas informações para o público 
externo. 

Ciências Contábeis 

Flávia Diniz Roldão 

Idosos participantes da 
FAESENIOR: significações e 

ressignificações dos conceitos de 
amizade, família, amor e perdas 

na maturidade 

Considerando a longevidade e a atual 
mudança demográfica da população 
brasileira, que indica o Brasil como o 
sexto no número de idosos em 2025, e 
os impactos de tais mudanças sociais na 
formação dos novos psicólogos, bem 
como a necessidade urgente de conhecer 
e refletir acerca de quem são os idosos 
atuais, esta pesquisa, de cunho 
qualitativo, visa compreender os 
significados e resinificados construídos 
por idosos participantes da FAESENIOR 
acerca dos conceitos de amizade, família, 
amor e perdas na maturidade. 

Psicologia 

Gilson Paula Lopes de Souza 

Análise de fatores que 
contribuem com o 

compartilhamento do 
conhecimento em Sistemas 

Produtivos 

Atualmente, na procura por melhor 
competitividade, a indústria automotiva 
tem discutido e aplicado diversos 
conceitos relacionados a pessoas e 
processos. O objetivo geral dessa 
pesquisa é analisar fatores que 
contribuem para o compartilhamento 
do conhecimento em Sistemas 
Produtivos, e alavancar os resultados 
estratégicos para a competitividade 
na indústria automotiva. 

Engenharia de 
Produção 

Gustavo Nunes Mourão 
Urbanização e Desenvolvimento 

Humano nos Municípios do 
Paraná 

Pretende-se, através deste trabalho, 
verificar se existe correlação estatística 
entre o grau de urbanização dos 
municípios paranaenses e o seu Índice 
de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM). 

Ciências 
Econômicas 

 

Iara Lang Martins 
Níveis de atributos químicos de 
solo no Parque General Iberê de 

Matos 

Os parques são uma fonte de contato 
com a natureza para moradores dos 
centros urbanos, o qual favorece a 
qualidade de vida aos cidadãos. O solo é 
um fator determinante para o 
desenvolvimento das espécies. Neste 
sentido, busca-se, através da coleta de 
solo, promover análise química para 
determinar a níveis de atributos. Espera-
se propor estratégias que visam 
melhorar as condições de 
desenvolvimento vegetal no parque. 

Engenharia 
Ambiental 
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PROFESSOR PROJETO RESUMO CURSO 

Ivan de Oliveira Silva 

O problema da pobreza frente 
aos Direitos Humanos na 
Perspectiva de Zygmunt 

Bauman 

A pesquisa pretende estudar o problema 
da pobreza no contexto da dificuldade 
estatal na efetividade dos Direitos 
Humanos. Como referencial teórico em 
diálogo crítico com a Constituição 
Federal, utilizaremos textos de Zygmunt 
Bauman que sustenta haver, no 
capitalismo, um contingente de pessoas 
tratadas como refugo da globalização. A 
pesquisa será bibliográfica e pretenderá 
apresentar uma visão crítica dos efeitos 
colaterais do capitalismo de consumo.  

Direito 

José Vicente Bandeira de 
Mello Cordeiro 

Valores Individuais e Trabalho 
em Equipe Gestão do 

Conhecimento - Revisão 
Sistemática da Literatura 

O trabalho em equipe no chão de fábrica 
vem sendo apresentado como o novo 
fundamento organizacional do 
paradigma produtivo alternativo ao 
fordismo taylorismo. Este projeto busca 
o estado da arte na literatura no que se 
refere ao Trabalho em equipe, às 
Práticas de gestão do conhecimento no 
chão de fábrica e aos Níveis de 
Consciência e/ou valores individuais, 
identificando as relações entre as três 
variáveis operacionais. 

Engenharia de 
Produção e 

Administração 

Joslaine Chemim Duarte 
A utilização do Modelo de 

negócios e do Plano de negócios 
pelas start up 

O modelo de negócios é uma 
metodologia inovadora que tem sido 
utilizada por start up. A metodologia 
tradicionalmente utilizada pelas start up 
ao longo dos anos tem sido o Plano de 
negócios. O problema de pesquisa que se 
procura responder é: Qual das 
metodologias as start up têm utilizado, 
Modelo de negócios e/ou Plano de 
negócios? Essa investigação poderá, por 
meio de sua divulgação, contribuir com o 
aprimoramento da gestão das 
organizações no campo do 
Empreendedorismo. 

Administração 

Léo Peruzzo Júnior 

Ecofilosofia Empresarial 
(ECOFE): Ferramenta de 
Avaliação dos Índices de 

Sustentabilidade e 
Responsabilidade Social no 
Ambiente Organizacional 

Segundo MILLER e SPOOLMAN (2012, 
p.7), “a natureza tem lidado com 
mudanças significativas nas condições 
ambientais que têm influenciado o 
planeta há pelo menos 3,5 bilhões de 
anos. Por isso, muitos especialistas em 
meio ambiente dizem que, quando 
estamos diante de uma mudança 
ambiental que se torna um problema 
para nós ou para outras espécies, 
devemos aprender como a natureza tem 
lidado com essas mudanças e, então, 
imitar esses mecanismos”. A presente 
proposta de pesquisa pretende avaliar, 
por meio de ferramenta própria, 
intitulada ECOFE (Ecofilosofia 
Empresarial), os índices de 
sustentabilidade e responsabilidade 
social em empresas do cenário 
econômico brasileiro. 

Administração,  

Ciências 
Econômicas 

 Engenharias 
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PROFESSOR PROJETO RESUMO CURSO 

Luis André Wernecke 
Fumagalli 

O uso da Inteligência Artificial 
na formulação da Estratégia 

Organizacional: um estudo de 
aplicação da Computação 

Cognitiva em Empresas 

Atualmente, a Inteligência Artificial (IA) 
tem se mostrado como um campo de 
estudo acadêmico que procura criar 
computadores e algoritmos que sejam 
capazes de demonstrar um 
comportamento inteligente, ou seja, um 
sistema apto a analisar seu ambiente e 
realizar ações que maximizem as 
chances de sucesso. O objetivo geral do 
presente projeto é de explorar a área da 
cognição computacional e da inteligência 
artificial para verificar a possibilidade da 
sua aplicação na preparação do 
planejamento estratégico de uma 
organização. 

Administração 

Marcelo Augusto Gonçalves 
Bardi 

Estudo do Ciclo de vida Pós-
consumo de materiais plásticos 
descartados no meio ambiente 

No resíduo sólido urbano (RSU), encontra-
se uma quantidade significativa de 
materiais poliméricos sintéticos, tais como 
o polietileno de alta densidade (PEAD), 
polietileno de baixa densidade (PEBD), 
polipropileno (PP) e poliestireno (PS), os 
quais apresentam difícil degradabilidade 
em depósitos e aterros. Com isso, o 
impacto ambiental proveniente do 
descarte de resíduos poliméricos tem se 
agravado, causando preocupação na 
comunidade científico-acadêmica. Este 
projeto tem por objetivo avaliar as 
propriedades térmicas, mecânicas, 
reológicas, morfológicas e de degradação 
de polipropileno (PP) aditivado com 
estearatos de cálcio e magnésio e suas 
blendas com diferentes teores de amido.  

Engenharia 
Mecânica 

Márcio Luiz Jokowiski 
A reinvenção das barbearias e o 

consumidor masculino: a 
fidelidade no fio da navalha 

O projeto visa entender em que 
momento a fidelidade dos colaboradores 
para com uma organização prestadora 
de serviços afeta na fidelidade dos 
clientes consumidores dos serviços 
intermediados pelos mesmos 
colaboradores. O estudo também busca 
uma reflexão sobre o comportamento do 
consumidor masculino das ‘novas’ 
barbearias. 

CST em Marketing 

Marion Bach 

 

Continuidade Delitiva: Verdades 
e Mitos 

O Código Penal Brasileiro prevê, no art. 
71, a figura da continuidade delitiva. Tal 
instituto é relacionado ao concurso de 
crimes, ou seja, à hipótese de um único 
autor cometer mais de um delito, e 
guarda íntima relação com a aplicação 
da pena.  A lei traz considerações sobre a 
aplicação da continuidade delitiva, 
deixando, porém, lacunas interpretativas 
a respeito do tema. Por tal razão é que 
doutrina e jurisprudência não entram 
em consenso. Tal divergência não traz 
somente reflexos acadêmicos, mas 
também produz (grave) insegurança 
jurídica naqueles que são, diariamente, 
julgados pelos nossos tribunais. O 
presente projeto objetiva, diante deste 
cenário, realizar (a inédita e necessária) 
análise detalhada a respeito do instituto, 
no intuito de oferecer, com bases 
sólidas, a melhor análise e interpretação 
ao art. 71 do Código Penal. 

Direito 
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PROFESSOR PROJETO RESUMO CURSO 

Nelcy Teresinha Lubi Finck 
Uma contribuição na diminuição 

da ansiedade no momento da 
decisão pela Carreira 

A orientação vocacional é muito 
importante, considerando que há uma 
grande quantidade de jovens que, ao 
terminar o ensino médio, carecem de 
uma orientação para efetuar uma 
escolha profissional. Os jovens se veem 
diante de uma multiplicidade de 
profissões, áreas de estudo, cursos, 
chegando a ficarem, muitas vezes, 
confusos e ansiosos diante de tal 
complexidade. Portanto, o projeto tem 
como principal objetivo desenvolver um 
estudo junto aos alunos do ensino 
médio, visando conhecer em que 
condições psicológicas se dão suas 
escolhas profissionais, ao final do 3º ano. 

Psicologia 

Osmar Roberto Bagnato 

Desenvolvimento do processo de 
Brasagem em alto vácuo de 

Compósito Nano Estruturado 
cobre/alumina - alumina para 

aplicação em câmaras de vácuo 
do Projeto Sirius 

O Projeto Sirius trata da iniciativa do 
MCTI de projetar, construir e operar 
uma nova fonte de luz sincrotron 
brasileira, com energia de 3 GeV. Para a 
construção de muitos de seus 
componentes será necessário utilizar 
processos especiais de fabricação e 
materiais especiais como ligas de alta 
pureza e compósitos de matriz metálica. 
Este projeto propõe o estudo das 
condições de brasagem a vácuo, de 
amostras de aço inoxidável com 
compósito de cobre endurecido com 
nano partículas de alumina, bem como 
sua caracterização microestrutural e 
mecânica. 

Engenharia 
Mecânica 

Richer de Andrade Matos 

Indicadores Macroeconômicos: 
desempenho das projeções do 

relatório de mercado Focus para 
o IPCA, SELIC e câmbio 

O Relatório de Mercado Focus é 
publicado semanalmente pelo Banco 
Central do Brasil contendo projeções de 
determinados indicadores 
macroeconômicos, os quais são 
calculados a partir de uma pesquisa de 
expectativas de mercado realizada, 
também semanalmente, com agentes 
que atuam no mercado financeiro. Parte-
se da premissa de que o referido 
material é utilizado por grande número 
de empresas e também por agentes 
públicos no apoio à tomada de decisão. 
Sendo assim, este trabalho tem por 
objetivo aferir o desempenho de tais 
projeções, comparativamente aos 
indicadores realizados ao final de cada 
ano, para o período compreendido entre 
2005 e 2014. 

Ciências 
Econômicas 

Robisom Damasceno Calado 
Pesquisa e aplicação das 

abordagens, métodos e técnicas 
Lean em operações e serviços 

O objetivo deste projeto é atender as 
recomendações da ABEPRO quanto a 
estudos e aplicações nas áreas e 
subáreas da Engenharia de Produção; 
despertar o interesse de mais 
profissionais para a área de Tecnologia, 
Inovação e Empreendedorismo através 
dos Projetos de Iniciação Científica em 
Engenharia de Produção e proporcionar 
aos graduandos a pesquisa e aplicação 
das abordagens, métodos e técnicas 
Lean em operações e serviços. 

Engenharia de 
Produção 
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PROFESSOR PROJETO RESUMO CURSO 

Rogério Tomaz 
Do Clássico ao Moderno: O Herói 
Na Tragédia Shakespeariana e 

Rodriguena 

O presente projeto visa à análise das 
personagens Hamlet e Arandir, heróis e 
protagonistas, respectivamente, das 
obras dramatúrgicas Hamlet, de William 
Shakespeare, e O beijo no asfalto, de 
Nelson Rodrigues, com o intuito de 
estabelecer as semelhanças e diferenças 
entre o clássico da literatura mundial e o 
“Shakespeare” brasileiro. 

Letras 

Silvia Iuan Lozza 
O uso das Tecnologias 

Educacionais pelos Discentes da 
FAE Centro Universitário 

Este projeto pretende levantar dados 
junto aos discentes sobre o uso das 
novas tecnologias por meio de uma 
pesquisa de campo. Para tanto, 
levantaremos dados sobre os recursos 
utilizados e quais são os preferidos pelos 
alunos.  Assim, a presença das 
tecnologias em nossas vidas lança aos 
docentes e discentes novos desafios: 
como lidar pedagogicamente com essas 
ferramentas. 

Pedagogia 

Solidia Eliabeth dos Santos 
O ensino de Economia no Brasil: 

o que as empresas esperam, o 
que os profissionais oferecem 

O momento atual da economia mundial 
tem exigido presença constante de 
profissionais com formação em Ciências 
Econômicas nas organizações. Dessa 
forma, a presente pesquisa busca 
entender as expectativas das empresas 
públicas e privadas em relação aos 
profissionais da área econômica, as 
interações com as outras áreas e a 
percepção dos profissionais em relação 
ao mercado de trabalho. 

Ciências 
Econômicas 

Tiago Luis Haus 
Análise comparativa da 

eficiência de isolantes térmicos 

A condutividade térmica, a difusividade 
térmica e o calor específico, conhecidos 
como propriedades térmicas, são as três 
propriedades físicas mais importantes 
de um material do ponto de vista de 
cálculos térmicos. A sua determinação 
experimental apresenta algumas 
dificuldades e requer alta precisão na 
determinação dos fatores necessários 
para o seu cálculo. A difusividade 
térmica pode ser medida mais 
facilmente e com maior precisão do que 
a condutividade térmica. O objetivo 
deste trabalho é avaliar diversos 
materiais, com relação à condutividade 
térmica, para análise da sua eficiência 
como isolantes. Os isolantes térmicos 
escolhidos serão analisados 
experimentalmente para determinação 
da condutividade térmica e comparados 
entre si. 

Engenharia 
Mecânica 

Vera Lúcia Lelis Oliveira Calil 

Uma contribuição ao estudo da 
Responsabilidade Objetiva das 

Prestadoras de Serviços Públicos 
no Brasil. Ano: 0000 

Trata-se de um Estudo de Caso - Autos 
nº xyz - contemplando a 
Responsabilidade Objetiva das 
Prestadoras de Serviços Públicos 
(CONCESSÃO E PERMISSÃO) - Processo 
Licitatório realizado em Curitiba - 
Paraná. 

Direito 

Verônica Daniel Kobs 
Vampiros e Zumbis: metáforas 

sociais nas relações 
intermidiáticas do século XXI 

O projeto objetiva analisar as 
representações dos vampiros e/ou dos 
zumbis na literatura, na TV e no cinema 
contemporâneos, para consolidar a 
tendência do novo gótico, 
preponderante e crescente, na sociedade 
atual. Na análise, serão utilizados, 
principalmente, os pressupostos 
teóricos de Sandra Guardini 
Vasconcelos, no que se refere ao gótico; 
Irina Rajewski, para a análise das 
adaptações da literatura para TV e 
cinema; e Zygmunt Bauman, no que 
concerne à identidade cultural 
contemporânea. 

Letras 
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PROFESSOR PROJETO RESUMO CURSO 

Wilson José da Silva 

Geração de energia elétrica a 
partir da compressão adiabática 

do Ar Comprimido (segunda 
fase) 

O presente projeto tem como finalidade 
produzir e otimizar uma turbina para a 
produção de energia elétrica através do 
armazenamento adiabático do ar 
comprimido, produzindo energia 
elétrica de forma limpa e sustentável.  

Engenharia 
Mecânica 

Yara Luna Costa 
Receptor como criador de novos 
conteúdos na rede: evolução ou 

retrocesso na comunicação? 

No mundo atual, os novos meios de 
comunicação fazem parte do cenário da 
“forma da tecnologia contemporânea”, 
chamada de Cibercultura. Para melhor 
compreensão deste universo, o estudo em 
questão pretende abordar o impacto dos 
novos conteúdos gerados, principalmente 
pelos usuários da rede. A intenção é 
analisar sua recepção por parte da 
sociedade atual e qual sua repercussão 
ante a formação de ideias e consequentes 
atitudes sociais no Brasil, incluindo 
aspectos morais, econômicos, políticos e 
culturais. 

Publicidade e 
Propaganda 

 

Art. 3º Para se inscrever no PAIC 2015/2016, o discente deverá contemplar os requisitos a seguir: 

I. ser discente dos cursos de graduação da FAE Centro Universitário; 

II. não ser formando em 2015; 

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, pessoalmente, no Núcleo de Pesquisa Acadêmica, das 08h30 às 21h, 

com a doação de um quilo de alimento não perecível. 

 

Art. 4º As inscrições serão realizadas no período de 03 de junho a 06 de julho de 2015. 

 

Art. 5º O processo de seleção ao PAIC 2015/2016 constituir-se-á, respectivamente, das seguintes 

etapas: 

I. Questionário com o tema “Pesquisa Acadêmica”; 

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

III. Análise do histórico escolar do discente; 

IV. Entrevista com os professores orientadores. 
 

§1º As etapas do processo de seleção acima descritas serão realizadas no período de 03 de junho a 

10 de agosto de 2015. 
 

§2º O resultado do processo de seleção PAIC 2015/2016 será divulgado no dia 21 de agosto de 

2015. 
 

§3º As atividades do PAIC 2015/2016 e a assinatura do termo de compromisso dar-se-ão em 24 de 

agosto de 2015. 

 

Art. 6º Cada discente selecionado receberá bolsa-auxílio com duração de 10 (dez) meses. 
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§1º Serão disponibilizadas 41 (quarenta e uma) bolsas-auxílio para os discentes da FAE Centro 

Universitário. 
 

§2º Os discentes selecionados no PAIC 2015/2016 receberão as bolsas-auxílio no período de outubro 

de 2015 a julho de 2016. 
 

§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.  

 

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. 

 

Art. 10. A ausência em eventos científicos da FAE Centro Universitário, programados para a 

divulgação das pesquisas, como por exemplo, o Seminário de Iniciação Científica, implicará em 

suspensão do certificado de participação no PAIC 2015/2016. 

 

Art. 11. Informações poderão ser obtidas pelo e-mail pesquisa@fae.edu ou pelos telefones 2105-

4881 e 2105-4093, com Prof.ª Cleonice, Jacqueline ou Patrícia.  

 

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

Publique-se. 

 

Curitiba, 03 de junho de 2015. 

 

 

 

 

 

Cleonice Bastos Pompermayer 
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa Acadêmica – NPA 

mailto:pesquisa@fae.edu

