FACULDADE FARIAS BRITO
CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, CIÊNCIAS
CONTÁBEIS, MARKETING E ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
EDITAL Nº 12/2017 DE CONVOCAÇÃO
PARA O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – Ciclo 2017.1
A Coordenação do Programa de Iniciação Científica dos Cursos de Administração,

Recursos Humanos, Ciências Contábeis, Logística, Marketing e Engenharia de Produção
da Faculdade Farias Brito - FFB, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, torna
público, para os alunos interessados, que no período de 27/02/2017 a 21/04/2017 se encontram
abertas as inscrições para seleção de acadêmicos que desejem participar do Programa de
Iniciação Científica / Grupos de pesquisa – Ciclo 2017.1, que se realizará segundo as
condições especificadas a seguir:
1 Das áreas temáticas:
 Responsabilidade Social / Sustentabilidade nas Micro, Pequenas, Médias e Grandes
Empresas
 Liderança nas Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas
 Governança corporativa nas Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas
 Administração estratégica / Gerenciamento estratégico
 Gestão da Tecnologia da Informação / Administração de Sistemas de Informação
 Comportamento organizacional / Psicologia Organizacional
 Empreendedorismo / Gestão da inovação / Design thinking
 Administração Financeira, Orçamentária e Controladoria
 Gestão de custos
 Gestão de Pessoas / Talentos / Capital Humano
 Gestão do Conhecimento / Gestão do Capital Intelectual
 Logística, Produção, Cadeia de Suprimentos
 Administração mercadológica
 Outros correlacionados
1.1 Os alunos deverão procurar os professores do Curso de ADMINISTRAÇÃO,

RECURSOS HUMANOS, LOGÍSTICA, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, MARKETING E
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO das respectivas áreas de interesse, formalizando
sua participação conforme item 3.
2. Dos critérios mínimos para a inscrição:
2.1- Ser aluno regularmente matriculado em um dos cursos da Faculdade Farias Brito; e
2.2- Declarar a disponibilidade de 2 (DUAS) horas semanais para desempenhar as atividades
de pesquisa durante o semestre letivo 2017.1
3 Da inscrição
3.1- Deverão ser feitas na Coordenação de Atividade de Iniciação Científica e Revista
FFBusiness, por meio de formulário específico, disponível na Coordenação de
Atividade de Iniciação Científica e Revista FFBusiness;
3.2- A listagem das inscrições deferidas estará disponível na Coordenação de Atividade de
Iniciação Científica e Revista FFBusiness a partir de 16/10/2016 e afixada em murais
da FFB.
4.

Do exercício das funções durante o período especificado no item 2.2 deste edital:
a) Disponibilidade de tempo para encontros semanais a serem determinados pelo
Coordenador da Pesquisa de cada grupo.

b)

Exercer funções de auxiliar de pesquisa sob a orientação dos Coordenadores
durante o período da pesquisa.
c) Apresentar relatórios referentes as funções desempenhadas sempre que
solicitados pela Coordenação de Iniciação Científica.
d) O não cumprimento das normas estabelecidas nos itens a, b e c deste item (4)
implicará no desligamento automático do aluno.
5. Do Aproveitamento da participação
5.1. A participação no Programa de Iniciação Científica poderá ser aproveitada como atividade
complementar na quantidade de até 40 horas semestrais de acordo com seu desempenho e
conduta nos grupos de pesquisa.
5.2. A distribuição das 40 horas de atividade complementar dar-se-á da seguinte forma:
a) 5 horas para alunos que efetuam as inscrições na Iniciação Científica e tenham
participação comprovada nos encontros de iniciação com o professor tutor/orientador;
b) 10 horas correspondentes à apresentação do produto da iniciação científica na Mostra de
Trabalhos Científicos;
c) 25 horas correspondentes à publicação do artigo em revista(devidamente comprovada a
publicação)
5.2.1. A comprovação da participação do aluno na Iniciação Científica será realizada por meio de
formulário específico de acompanhamento, preenchido, em cada encontro, pelo professor
tutor/orientador, que, no segundo dia útil seguinte ao mês de referência, o entregará na
Coordenação das Atividades de Iniciação Científica.
5.3. O aluno deverá efetuar a entrega do trabalho de pesquisa na forma de artigo científico,
conforme modelo da Revista FFBusiness, até o dia 30.06.2017, como documento obrigatório
para fazer jus à totalidade das horas de atividade complementar, conforme item 5.2, alínea (c).
5.4. O trabalho de pesquisa deverá ser apresentado em Encontro Universitário FFB –XI
Mostra de Trabalhos Científicos ou correspondente, conforme modelo de apresentação
disponibilizado, que ocorrerá no período de 2017.1, dentro do Encontro Universitário FFB, após
ser indicado pelo professor orientador e submetido à apreciação da Coordenação de Atividade de
Iniciação Científica e Revista FFBusiness para processo de seleção;
5.5. O prazo de entrega do trabalho de pesquisa para apresentação no Encontro Universitário
FFB – X Mostra de Trabalhos Científicos 2017.1 é 14/04/2017.
5.6. Os trabalhos selecionados e apresentados no Encontro Universitário FFB – X Mostra de
Trabalhos Científicos 2017.1 e classificados como os cinco melhores, serão publicados, uma vez
na forma de artigo científico, na Revista FFBusinnes Edição 2017.1, obedecendo as orientações
existentes de publicação.
5.6.1. Os trabalhos classificados como os cinco melhores no Encontro Universitário FFB – IX
Mostra de Trabalhos Científicos 2017.1, farão jus à premiação a ser definida pela Direção da
FFB e Coordenação do Curso de Administração, Recursos Humanos, Ciências Contábeis e
Marketing.
6.– Das Disposições Finais:
6.1. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela Coordenação de Iniciação Científica e
Coordenação do Curso de Administração e Marketing.
6.2. O presente Edital entra em vigor nesta data.

Faculdade Farias Brito, aos 10 de fevereiro de 2017.

Prof. Me. Me Rodolfo Marco Di Giulio
Coordenador do Curso de Graduação em Administração, Marketing, RH e Logística

Prof. Me. Raimundo Roberto Nobre Pinho
Coordenador das Atividades de Iniciação Científica
Supervisor da Revista FFBusiness
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