
Quadro 3: Cronograma de atividades do Programa de Iniciação Científica (PIC) 

para 2015 

Ordem Atividades Data/s Responsável/s 

01 Elaboração de plano de trabalho das 

atividades correlatas ao Programa de 

Iniciação Científica (PIC) da Faculdade 

de Alta Floresta – FAF. 

Até 

10/02/2015  

 

Marilaine de Castro 

Pereira Marques 

 

 

02 Envio do plano para as coordenações 

dos cursos das Faculdades de Alta 

Floresta apreciarem e apontarem 

possíveis alterações e/ou 

complementações; 

 

devolutiva dos coordenadores, com 

parecer inerente ao plano de trabalho 

do PIC para 2015. 

Até 

11/02/2015 

 

 

 

 

 

 

15/02/2015 

Coordenadoria com 

os componentes do 

Conselho 

Consultivo 

03 Reunião com a coordenação geral da 

FAF, na qual a profissional avaliará e 

emitirá parecer sobre o plano de 

trabalho de 2015. 

20/02/2015 Marilaine de Castro 

Pereira Marques 

 

 Leozil Ribeiro de 

Moraes Jr. 

04 Divulgação do plano de trabalho oficial 

no site do PIC/FAF. 

 

Até 

27/02/2015 

Marilaine de Castro 

Pereira Marques 

 

Leozil Ribeiro de 

Moraes Jr. 

 

Jeferson (CPD) 

05 Envio às coordenações dos cursos da 

FAF normas para publicações na 

revista – REFAF (eletrônica) para que 

analisem, sugiram alterações e 

ofereçam parecer a respeito do referido 

 09/03/2015 Coordenadoria do 

Programa de 

Iniciação Científica 

da FAF 



documento; 

Requesição de devolutiva para dia 

12/03/1015. 

06 Aprovação das normas para publicação 

de artigos na REFAF em reunião do 

conselho consultivo. 

 

12/03/2015 Coordenadoria do 

PIC 

07 Inserção das normas para publicação de 

artigos da REFAF, no site do PIC/FAF. 

Até 

15/03/2015 

Coordenadoria e  

Equipe  técnica de 

informática 

08 Reelaboração do projeto para a Revista 

de Iniciação Científica da FAF. 

 

Março/2015 Coordenadoria do 

PIC 

09 Aprovação do projeto da REFAF em 

reunião ordinária do Conselho 

Consultivo do PIC e divulgação do 

documento no site do PIC. 

Março/2015 Coordenadoria do 

PIC 

10 Revisão do Regimento do PIC. Março/2015 Coordenadoria do 

PIC com a 

colaboração das 

coordenações os 

cursos 

11 Revisão regimento da REFAF. 

 

Março/2015 Coordenadoria do 

PIC 

12 Oficialização do regimento do PIC e da 

REFAF; 

 

Até dia 

5/04/2015 

Coordenadoria do 

PIC 

13 Recomposição (de acordo com a 

necessidade) do Conselho Editorial 

com profissionais da Faculdade e 

também de outras instituições que 

assumam a incumbência de avaliar os 

trabalhos do Programa de Iniciação 

Durante o 

ano  

Conselho 

Consultivo 

Coordenadoria 

 

Chefes de 

Departamento 



Científica da FAF. 

 

 

 

14 Lançamento do volume n. 4 

(volumes............) da REFAF. 

Junho/2015 

Novembro de 

2015 

Conselho 

Consultivo 

Coordenadoria 

 

Chefes de 

Departamento 

 

Jeferson (Equipe 

Técnica) 

15 Realização de reuniões ordinárias e 

extraordinárias quando necessário. 

No decorrer 

do ano  

Coordenadoria do 

Programa de 

Iniciação Científica 

– FAF 

16 Requisição oficial da relação nominal 

dos integrantes dos grupos de estudos 

aos chefes de departamento. 

Fevereiro e 

março 

Coordenadoria do 

PIC  

 

17 Orientação para elaborar projetos de 

grupos de estudo. 

Durante o 

ano 

Coordenadoria do 

PIC Conselho 

Editorial 

Equipe Técnica de 

Informática 

18 Emissão de parecer quanto à aprovação 

dos projetos dos grupos de estudos, 

grupos de extensão e dos artigos 

inscritos para publicação na REFAF. 

Durante o 

ano 

Coordenadoria do 

PIC 

Equipe Técnica de 

Informática 

19 Incentivo aos acadêmicos e docentes a 

participarem dos grupos de estudos. 

Durante o 

ano 

Coordenadoria do 

PIC 

20 Incentivo aos docentes a orientar e 

produzir artigos científicos. 

Durante o 

ano 

Coordenadoria do 

PIC 

21 Monitoramento dos trabalhos dos 

grupos de estudos e da extensão por 

Durante o 

ano 

Coordenadoria do 

PIC – FAF 



meio de observação in loco, relatórios e 

das produções de seus integrantes. 

 

22 Elaboração de projeto para realizar 

mostra de trabalhos acadêmicos e 

científicos. 

Julho/2015 Coordenadoria do 

PIC 

 

23 Elaboração de projeto para realizar o 

IV Workshop do PIC. 

Março/2015 Coordenadoria do 

PIC 

 

24 Realização do IV Workshop do PIC. 28 e 29 de 

Maio de 2015 

Coordenadoria do 

PIC com a 

colaboração dos 

Chefes de 

Departamento da 

FAF/FADAF 

25 Realização da VII Mostra de Trabalhos 

Acadêmicos e científicos para que os 

acadêmicos, docentes, egressos da FAF 

e comunidade em geral utilizem este 

espaço para divulgar e socializar suas 

produções. 

12 e 13 de 

Novembro de 

2015  

Coordenadoria do 

PIC 

Chefes de 

Departamento da 

FAF  

26 Inserção e atualização de dados do site 

do Programa de Iniciação Científica. 

 

Durante o 

ano 

Coordenadoria do 

PIC – FAF 

Equipe Técnica de 

Informática 

27 Utilização do jornal da FAF para 

divulgar os trabalhos do PIC. 

Durante o 

ano 

Coordenadoria do 

PIC – FAF e demais 

integrantes do 

Conselho 

Consultivo do PIC 

28 Publicação dos trabalhos científicos  

inscritos e aprovados pelo Conselho 

Consultivo do PIC e da REFAF. 

No decorrer 

do ano. 

Coordenadoria do 

PIC – FAF 

 

29 Elaboração de Relatórios das atividades  Dezembro Coordenadoria do 



desenvolvidas em 2015 PIC – FAF 

30 Organização dos arquivos do Programa 

de Iniciação Científica 

Durante o 

ano 

Coordenadoria do 

PIC – FAF 

31 Participação em evento sobre iniciação 

cientíca em outras instituições a fim de 

ampliar os conhecimentos sobre o a 

referida atividade, com a contribuição 

da FAF. 

No decorrer 

do ano 

 Coordenador

ia do PIC 

 Coordenação 

geral da FAF 

 Diretoria da 

FAF 

32 Buscar parceria com outras instituições 

para realizar eventos, cuja finalidade 

seja fortalecer a cultura da  pesquisa. 

Fevereiro e 

março 

 Coordenador

ia do PIC, 

com o apoio 

da 

coordenação 

geral 

33 Requisição do Qualis para a REFAF. Em fevereiro  Coordenador

ia do PIC 

com a 

colaboração 

da 

Bibliotecária 

da FAF 

34 Busca de financiamento para aprimorar 

as atividades do PIC. 

Em março  Coordenador

ia do PIC, 

com o apoio 

da 

coordenação 

geral 

 


