EDITAL DA N.º 01/2018
INFORMA O CORPO DOCENTE DA FACULDADE FAE
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS DO PROCESSO SELETIVO
DE PROJETOS PARA O PROGRAMA DE APOIO À
INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PAIC 2018/2019.
O Diretor Acadêmico da Faculdade FAE São José dos
Pinhais, no uso de sua atribuição legal prevista no art.
14, VI, do Regimento, baixa o seguinte

E D I T A L
Art. 1º

O Diretor Acadêmico informa o corpo docente da Faculdade FAE São José dos Pinhais do

processo seletivo de projetos para o Programa de Apoio à Iniciação Científica – PAIC 2018/2019.
Parágrafo único. O Programa de Apoio à Iniciação Científica - PAIC tem o objetivo de estimular o
desenvolvimento de projetos nas linhas de pesquisa institucionalizadas e incentivar discentes de graduação a
participarem do desenvolvimento da pesquisa científica.
Art. 2º

As linhas de pesquisa desenvolvidas atualmente na Faculdade FAE São José dos Pinhais, buscam

contemplar os seguintes objetivos:
I.

Consolidar as diretrizes curriculares para as áreas de conhecimento e atuação específicas de cada
curso;

II.

Integrar a transversalidade dos eixos temáticos entre e intra cursos de forma a estabelecer uma
conexão entre os conteúdos teóricos e a prática profissional.

III.

Estimular o diálogo de áreas de conhecimento que integrem uma concepção teórica, metodológica
e interdisciplinar sobre direitos humanos e a realidade social.

As linhas de pesquisa estão disponíveis no ANEXO I, deste Edital.
Art. 3º

Para participar do Programa de Apoio à Iniciação Científica - PAIC 2018/2019, o docente deverá

contemplar os requisitos a seguir:
I.

atuar em áreas ou subáreas de conhecimento compatíveis com as linhas de pesquisa;

II.

possuir, no mínimo, título de mestre;

III.

possuir carga horária de, no mínimo, 10 horas semanais.

Art. 4º

Os docentes interessados em participar do PAIC 2018/2019 deverão elaborar um projeto de

pesquisa contendo no máximo 8.000 (oito mil) caracteres, conforme ANEXO II, a esse Edital.
§1º No projeto de pesquisa será obrigatório que o docente explicite a qual(is) curso(s) o projeto se destina.
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§2º O projeto deverá apresentar os seguintes itens:
I.

essência e a natureza do problema focalizado;

II.

objetivo principal;

III.

estado atual do conhecimento sobre o problema;

IV.

síntese da metodologia;

V.

resultados esperados;

VI.

referências.

Art. 5º Os projetos de pesquisa serão selecionados por uma Comissão de Avaliação, designada pelo Diretor
Acadêmico.
Art. 6º O PAIC terá duração de 10 (dez) meses previstos em cronograma.
Art. 7º O Programa de Apoio à Iniciação Científica – PAIC 2018/2019 disponibilizará incentivo e apoio para
10 (dez) projetos de iniciação científica para a Faculdade FAE São José dos Pinhais.
Art. 8º Durante o período de realização do projeto de iniciação científica, o docente receberá 2 (duas)
horas/aula semanais para orientar o projeto, tendo a participação de um aluno bolsista.
Art. 9º A alocação das 2 (duas) horas/aula semanais para a execução do projeto será definida em função do
regime da carga horária vigente do docente, no início do programa.
Art. 10º A contabilização das horas/aula dos docentes será realizada da seguinte forma:
§1º Para os docentes com carga horária de 40 horas em Regime de Tempo Integral (RTI), as 2 (duas)
horas/aula estarão incluídas em sua carga horária prevista.
§2º Para os docentes em Regime Horista ou em Regime de Tempo Parcial, as 2 (duas) horas/aula serão
acrescidas a sua carga horária vigente.
Art. 11º A distribuição dos projetos de iniciação científica, por meio da carga horária para a FAE São José
dos Pinhais, se dará conforme a seguir:

Art. 12º

Unidade FAE

RTI

Horistas/parcial

TOTAL

São José dos Pinhais

4

6

10

Caberá ao professor coordenador do projeto:

I.

a responsabilidade de selecionar e acompanhar o bolsista;

II.

a entrega mensal das fichas de acompanhamento;

III.

a elaboração de um relatório de pesquisa;

IV.

a publicação de artigo no Caderno de Iniciação Científica da FAE Centro Universitário;

V.

o acompanhamento do discente bolsista nas atividades internas do programa (Seminário de
Qualificação dos Projetos e Seminário de Iniciação Científica);
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VI.

a imediata comunicação à Central de Coordenações, através do endereço eletrônico
salete.poburko@bomjesus.br, ou pelo telefone 2117-9812, com Salete Poburko, em caso de
problemas com o discente bolsista;

VII.

a substituição do discente bolsista, caso haja necessidade;

VIII.

acompanhar e promover as correções e adequações dos artigos para publicação no Caderno de
Iniciação Científica - PAIC 2018/2019.

Art. 13º

Os projetos deverão ser enviados para o endereço eletrônico salete.poburko@bomjesus.br no

período de 27 de março de 2018 a 09 de maio de 2018.
Art. 14º Informações poderão ser obtidas pelo e-mail salete.poburko@bomjesus.br, ou pelo telefone 21179812, com Salete Poburko, na Central de Coordenações.
Art. 15º

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

Publique-se.

São José dos Pinhais, 27 de março de 2018.

Élcio Douglas Joaquim
Diretor Acadêmico
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Anexo I ao Edital DA n.º 01/2018

LINHAS DE PESQUISA ESPECÍFICAS PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA
FACULDADE FAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Curso: Administração
Área: Business
LINHA DE
PESQUISA

Empreendedorismo
e inovação de
produtos,
processos e gestão

Sustentabilidade

DESCRIÇÃO
Objetiva desenvolver pesquisa visando identificar e conhecer alternativas
empreendedoras e composições de capital; estudar alternativas estratégicas de
inovação e gestão da empresa moderna. O empreendedorismo entendido como criação
de organização e/ou empresa, mas também como formas criativas de gestão, produção
e inovação em empresas de médio e grande porte nacionais ou internacionais além de
startups e aceleradoras. A internet e o processo de inovação. Alternativas de
financiamento e composição de capitais para financiar iniciativas empreendedoras.
Como garantir processos de competição em tempos de economias globalizadas,
abertas e competitivas? Como garantir o ciclo de vida das empresas, das organizações,
das tecnologias, dos produtos e dos serviços?
A temática objetiva a reflexão sobre o processo de desenvolvimento sustentável e a
busca pela sustentabilidade, trabalhando as diferentes dimensões que permeiam o
tema: social, ambiental, econômica, cultural e espacial. O projeto poderá se focar em
uma das referidas dimensões, trazendo à tona a importância da sustentabilidade para a
sociedade contemporânea. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são temas
que podem fazer parte da pesquisa.
Curso: Ciências Contábeis

Área: Business
LINHA DE
PESQUISA

Contabilidade
financeira

DESCRIÇÃO
Objetiva a compreensão e investigação sobre aspectos da contabilidade relacionados
ao suporte no processo de gestão, e também os critérios relacionados à identificação,
mensuração e evidenciação de fatos contábeis nas organizações, incluindo o setor
público e privado. A contabilidade brasileira experimentou, nos últimos anos, uma
alteração significativa em sua estrutura e em determinados conceitos, justificando a
necessidade de se aprofundar a pesquisa acadêmica acerca da exata compreensão
dessas novas regras e o entendimento dos novos relatórios contábeis, que já fazem
parte do cotidiano dos contadores. A adesão do Brasil às normas internacionais de
relatórios financeiros é uma evolução extraordinária na Contabilidade, o que se traduz
em maior valor agregado das informações contábeis para seus usuários, pois permite
uma visão mais aprimorada dos valores que representam a situação econômica e
financeira das sociedades. Ao adotar as novas regras contábeis internacionais,
processo que se aprimorou e se consolidou a partir de 2008, o Brasil aderiu de forma
absoluta aos novos critérios contábeis internacionais de reconhecimento, mensuração e
evidenciação. O propósito com esta linha de pesquisa é contribuir com inovações na
mensuração e evidenciação da riqueza patrimonial para que possam se traduzir-se
numa melhor compreensão e utilização das informações contábeis na gestão dos
negócios.
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Curso: Direito
Área: Direito
LINHA DE
PESQUISA

DESCRIÇÃO

Direito e
Responsabilidade

Objetiva analisar a responsabilidade sob os diversos aspectos jurídicos, no contexto
social, econômico e político
Objetiva analisar as interações entre direito e desenvolvimento com base na teoria geral
do desenvolvimento e as concepções práticas de direito ao desenvolvimento e relações
técnicas e teoria entre direito e desenvolvimento.

Direito e
Desenvolvimento

Linha de Pesquisa com Temas Transversais
Cursos: Administração, Direito, Contábeis
LINHA DE
PESQUISA

“Tecnologia”

DESCRIÇÃO
As carreiras jurídicas na era da inteligência Artificial. Poder Judiciário e sua relação com
o jurisdicionado e os operadores do direito pós 3ª e durante a 4ª revoluções industriais.
Tecnologias e inovações sociais: internet das coisas, jurimetria, tecnologia da
informação, a sociedade em rede, IA, block chain, smart contracts, riscos das novas
tecnologias, regulação estatal em tecnologias disruptivas etc.

Linha de Pesquisa Institucional Direitos Humanos
Área: Interdisciplinar
LINHA DE
PESQUISA

Direitos Humanos e
Diversidade

DESCRIÇÃO
No âmbito dos Direitos Humanos, esta linha de pesquisa propõe uma abordagem
interdisciplinar com o objetivo de estimular o diálogo de áreas de conhecimento que
integrem uma concepção teórica, metodológica interdisciplinar sobre direitos humanos e
a realidade social, proporcionando o desenvolvimento de competência científica e
formação de pesquisadores na área de Direitos Humanos e Diversidade.
A linha enfatiza temas relacionados à igualdade, identidade, pobreza, violação de
direitos, educação em direitos humanos, agentes e processos históricos de constituição
e defesa dos direitos humanos. Contempla, ainda, estudos sobre concepções históricas,
filosóficas, jurídicas e políticas sobre direitos humanos considerando seu enraizamento
cultural com ênfase na diversidade e construções identitárias.
Pretende, também, o estudo sobre direitos humanos fundamentados em teorias do
Estado, regimes políticos nacionais e internacionais e abordagens de caráter normativo
tendo por base teorias da justiça social.
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Anexo II ao Edital DA n.º 01/2018

PROGRAMA DE APOIO À INICIAÇÃO CIENTÍFICA
PAIC 2018/2019
PROJETO DOCENTE
FOLHA DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO
TÍTULO:

AUTOR (DOCENTE):

LINHA DE PESQUISA
(Conforme edital):

CURSOS DESTINADOS:

Resumo (100 palavras):

CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

1

OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS

2

METODOLOGIA

FACULDADE FAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Avenida Rui Barbosa, 9551 – Centro – São José dos Pinhais / PR – CEP: 83005-340 – Telefone (41) 2117-9800

3

CRONOGRAMA

Sugestão de cronograma (marcar com um “X”):

Nov./19

...

Mai/19

Abr/19

Mar/19

Fev/19

Jan/19

Dez/18

Nov/18

Out/18

Set/18

Atividades

Ago/18

QUADRO 1: Cronograma projeto PAIC 2018/2019

Fundamentação
Teórica
Delineamento da
pesquisa
Coleta de dados
Análise de dados
Relatório parcial
Seminário de

X

Qualificação
Conclusão relatório
Seminário

X

Elaborado pelo autor (2018)
REFERÊNCIAS
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