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PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIC  

PLANO ANUAL - 2013 

 

 

“Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-
fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, 
intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o 
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade” 
(FREIRE, Paulo, 1996, p. 16). 

 

1 OBJETIVOS 

1.1 Elaborar plano de trabalho das atividades correlatas ao Programa de 

Iniciação Científica (PIC) da Faculdade de Alta Floresta – FAF; 

1.2 Aprovar plano de trabalho em plenária de reunião do conselho consultivo do 

PIC/FAF; 

1.3 Enviar plano de trabalho à coordenação geral da FAF para que providencie 

sua oficialização por meio de portaria institucional; 

1.4 Divulgar o plano de trabalho oficial no site do PIC/FAF. 

1.5 Enviar 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 documento; 

1.6 Discutir e aprovar normas para publicação de artigos na REFAF em reunião 

do conselho consultivo; 

1.7 Oficializar a nova versão de normas para publicação de artigos da REFAF, 

por meio de portaria institucional; 

1.8 Publicar as normas para publicação de artigos da REFAF, no site do 

PIC/FAF; 

1.9 Elaborar projeto para a Revista de Iniciação Científica da FAF; 

1.10 Aprovar o projeto da REFAF em reunião ordinária do Conselho Consultivo 

do PIC; 

1.11 Oficializar projeto da REFAF; 

1.12 Publicar projeto REFAF no site do PIC/FAF; 
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1.13 Rever Regimento do PIC; 

1.14 Elaborar regimento para a REFAF; 

1.15 Oficializar e publicar os regimentos do PIC e  da REFAF; 

1.16 Recompor conforme a necessidade, o Conselho Editorial com profissionais 

da Faculdade e também de outras instituições que assumam a incumbência 

de avaliar os trabalhos do Programa de Iniciação Cientifica da FAF; 

1.17 Lançamento da REFAF 

1.18 Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias quando necessário; 

1.19 Requisitar oficialmente a relação nominal dos integrantes dos grupos de 

estudos; 

1.20 Orientar as coordenações dos cursos a elaborarem projetos dos grupos de 

estudos; 

1.21 Emitir parecer quanto a aprovação dos projetos dos grupos de estudos, 

projetos de extensão e dos artigos inscritos para publicação na REFAF; 

1.21.1 Incentivar acadêmicos e docentes a participarem dos grupos de estudos; 

1.21.2 Incentivar os docentes a orientar e produzir artigos científicos; 

1.21.3 Monitorar os trabalhos dos grupos de estudos e da extensão por meio de 

observação in loco, relatórios e das produções de seus integrantes. 

1.22 Elaborar projeto para realizar mostra de trabalhos acadêmicos e científicos; 

1.23 Realizar 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; 

1.24 Divulgar os trabalhos da Iniciação Científica em diversos meios de 

comunicação; 

1.25  Inserir e atualizar os dados do site do Programa de Iniciação Científica; 

1.26 Utilizar o jornal da FAF para divulgar os trabalhos da Iniciação Científica; 

1.27 Publicar os trabalhos científicos e acadêmicos inscritos e aprovados pelo 

Conselho Consultivo do PIC e da REFAF. 

1.28 Elaboração de Relatórios das atividades desenvolvidas em 2013 

1.29 Organizar os arquivos do Programa de Iniciação Científica 

 

2 JUSTIFICATIVA 
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As IES têm investido na Iniciação Científica com a finalidade de despertar e 

incentivar as potencialidades dos acadêmicos, no que se refere à construção de 

conhecimentos por meio da pesquisa. 

Na atualidade, não basta oferecer conceitos e respostas prontas para os 

acadêmicos. É necessário também propiciar situações em que possam “aprender a 

aprender”, como propõe o relatório Jaques Delors (UNESCO,1999).  

De acordo com o Art. 1º, alínea“c” da Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no Século XXI: visão e ação, uma das finalidades do ensino superior na 

contemporaneidade é [...] “promover, gerar e difundir  conhecimentos por meio da 

pesquisa” [...] (UNESCO,1998). 

No mundo contemporâneo, a provisoriedade, o acúmulo de conhecimentos e a 

valorização da excelência nos diversos setores sociais, cobra das instituições superiores 

que ofereçam uma formação que reúna ensino e pesquisa. 

As instituições de educação superior formam a partir da reflexão e da pesquisa o 

instrumento basilar para transmitir experiências culturais e científicas acasteladas ao 

longo do processo histórico da humanidade. 

Uma das metas do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 é 

promover a pesquisa entre formação, currículo e o mundo laboral (BRASIL, 2011). 

De nada adiantaria formar um acadêmico com consciência de que a formação  

nunca será completa e que se prorroga por  toda vidada, “se ele não dispuser [...]  de 

capacidade de aprender por conta própria”  (BALZAM, 2007, p. 116). 

Iniciação Cientifica é um instrumento potencializador de apoio teórico 

metodológico que pode ser definida também como ferramenta de formação, visto que 

por meio dela o acadêmico entra em contato com atividades científicas, o que é muito 

importante para a construção da identidade profissional (MORAES e FAVA, 2000). 

Ao entrar em contato com a atividade científica, os acadêmicos quebram a rotina 

da estrutura curricular, se relaciona com professores e colegas com os quais tem mais 

afinidade, aumentam as capacidades de enfrentar o novo, tem maior facilidade para 

trabalhar em equipe e ganha desenvoltura para se apresentar em público.  
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A Iniciação Científica é um rico espaço de aprendizagem, visto que auxilia no 

desenvolvimento de capacidades de observação, de busca de informações em fontes 

variadas, de construção da autonomia acadêmica, de análise e síntese e de reflexão 

critica. Essas são capacidades fundamentais para os cidadãos da atualidade. 

O desempenho dos acadêmicos de iniciação científica dos cursos de Pedagogia, 

Administração, Ciências Contábeis e Letras serve de indicador de qualidade para se 

avaliar a eficácia da instituição. Esse é um dos aspecto que justifica a relevância do 

Programa de Iniciação Científica da FAF. 

 

3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

Os trabalhos serão desenvolvidos em co-gestão com os diversos departamentos 

dos cursos da FAF.  

As responsabilidades dos integrantes das várias composições de trabalho do 

programa de Iniciação Científica serão oficializadas por meio de documentação 

aprovada em plenária do Conselho Consultivo, nas reuniões ordinárias e/ou 

extraordinárias e validados por meio de portarias elaboradas pela coordenação geral da 

FAF.  

As estruturas físicas e os recursos (humanos e financeiros) necessários para o 

desenvolvimento dos trabalhos serão oferecidos pela FAF. 

A coordenadoria do programa de Iniciação Científica orientará, acompanhará e 

avaliará os processos formativos do referido programa, e intervirá quando necessário, 

nas ações de cada composição de trabalho. 

 O cronograma de realização das atividades norteará os sujeitos do programa em 

cada uma das etapas dos trabalhos, auxiliando no cumprimento dos prazos estipulados 

no plano de trabalho, conforme indica Quadro 1. 

Para o desenvolvimento das atividades do programa, os representantes dos 

cursos da FAF, a coordenadoria do PIC, as coordenações dos grupos de estudos terão 

horas de trabalho remuneradas, como indica o Quadro 2: 
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A equipe técnica e os avaliadores não receberão remuneração adicional para 

desenvolver suas funções, visto que estas já fazem parte de suas atribuições. Esses 

profissionais estão elencados no Quadro 3. 

 

Quadro 1: Cronograma de atividades do Programa de Iniciação Científica - 2012 

Ordem Atividades Data/s Responsável/s 

01 Elaborar plano de trabalho das 

atividades correlatas ao Programa 

de Iniciação Científica (PIC) da 

Faculdade de Alta Floresta – FAF; 

Janeiro/fevereiro  

 

Marilaine de Castro 

Pereira Marques 

 

Eduardo José Freire 

02 Aprovar plano de trabalho em 

plenária de reunião do conselho 

consultivo do PIC/FAF; 

25/02/2013 Coordenadoria com 

os componentes do 

Conselho Consultivo 

03 Enviar plano de trabalho à 

coordenação geral da FAF para que 

providencie sua oficialização por 

meio de portaria institucional; 

Até 01/03/2013 Marilaine de Castro 

Pereira Marques 

 

Eduardo José Freire 

04 Divulgar o plano de trabalho oficial 

no site do PIC/FAF. 

 

Até 15/03/2013 Marilaine de Castro 

Pereira Marques 

 

Eduardo José Freire 

 

Jeferson (CPD) 

05 Enviar 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 documento; 

 04/02/2013 Coordenadoria do 

Programa de 

Iniciação Científica 

da FAF. 

06 Discutir e aprovar normas para 

publicação de artigos na REFAF 

em reunião do conselho consultivo; 

25/02/2013 Coordenadoria do 

PIC. 
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07 Enviar a Coordenação geral da FAF 

a nova versão de normas para 

publicação de artigos da REFAF, 

para que o documento seja 

oficializado por meio de portaria 

institucional; 

26/02/2013 Coordenadoria do 

PIC  

08 Publicar as normas para publicação 

de artigos da REFAF, no site do 

PIC/FAF; 

Até 15/03/2013 Coordenadoria e  

Equipe  técnica de 

informática. 

09 Elaborar projeto para a Revista de 

Iniciação Científica da FAF; 

Aprovar o projeto da REFAF em 

reunião ordinária do Conselho 

Consultivo do PIC; 

Fevereiro e 

março 

Coordenadoria do 

PIC 

10 Aprovar o projeto da REFAF em 

reunião ordinária do Conselho 

Consultivo do PIC; 

26/02 Coordenadoria do 

PIC 

11 Oficializar projeto da REFAF; 

 

Até 15/03 Diretoria da FAF 

12 Publicar projeto REFAF no site do 

PIC/FAF; 

Semestralmente Coordenadoria do 

PIC e Jeferson  

13 Rever Regimento do PIC; Fevereiro Coordenadores dos 

grupos de estudos de 

cada departamento 

14 Elaborar regimento para a REFAF; 

 

Fevereiro Coordenadora dos 

grupos de estudos 

Chefes de 

departamento 

15 Oficializar e publicar os regimentos 

do PIC e da REFAF; 

 

Até dia 15/03 Diretoria da FAF 

Coordenador e 

conselho consultivo 

do PIC 
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Jeferson (Equipe 

Técnica) 

16 Recompor conforme a necessidade, 

o Conselho Editorial com 

profissionais da Faculdade e 

também de outras instituições que 

assumam a incumbência de avaliar 

os trabalhos do Programa de 

Iniciação Cientifica da FAF; 

Fevereiro e 

março 

Conselho Consultivo 

Coordenadoria 

 

Chefes de 

Departamento 

 

 

17 Lançamento da REFAF Abril Conselho Consultivo 

Coordenadoria 

 

Chefes de 

Departamento 

 

Jeferson (Equipe 

Técnica) 

18 Realizar reuniões ordinárias e 

extraordinárias quando necessário; 

No decorrer do 

ano  

Coordenadoria do 

Programa de 

Iniciação Científica – 

FAF 

19 Requisitar oficialmente a relação 

nominal dos integrantes dos grupos 

de estudos aos chefes de 

departamento; 

Fevereiro e 

março 

Coordenadoria do 

PIC  

 

20 Orientar as coordenações dos 

cursos a elaborarem projetos dos 

grupos de estudos; 

Durante o ano Coordenadoria do 

PIC Conselho 

Editorial 

Equipe Técnica de 

Informática. 

21 Emitir parecer quanto a aprovação 

dos projetos dos grupos de estudos, 

grupos de extensão e dos artigos 

Durante o ano. Coordenadoria do 

PIC 

Equipe Técnica de 
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inscritos para publicação na 

REFAF; 

Informática. 

22 Incentivar acadêmicos e docentes a 

participarem dos grupos de estudos; 

Durante o ano Coordenadoria do 

PIC 

23 Incentivar os docentes a orientar e 

produzir artigos científicos; 

Durante o ano Coordenadoria do 

PIC 

24 Monitorar os trabalhos dos grupos 

de estudos e da extensão por meio 

de observação in loco, relatórios e 

das produções de seus integrantes. 

Durante o ano Coordenadoria do 

PIC – FAF 

 

25 Elaborar projeto para realizar 

mostra de trabalhos acadêmicos e 

científicos; 

Março e abril  

26 Realizar 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; 

Novembro Coordenadoria do 

PIC 

Chefes de 

Departamento da 

FAF  

27 Divulgar os trabalhos da Iniciação 

Científica em diversos meios de 

comunicação; 

 

Durante o ano Coordenadoria do 

PIC 

Chefes de 

Departamento da 

FAF 

Professores da FAF 

28 Inserir e atualizar os dados do site 

do Programa de Iniciação 

Científica; 

 

Durante o ano Coordenadoria do 

PIC – FAF 

Equipe Técnica de 

Informática. 

29 Utilizar o jornal da FAF para 

divulgar os trabalhos da Iniciação 

Científica; 

Durante o ano Coordenadoria do 

PIC – FAF e demais 

integrantes do 

Conselho Consultivo 
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do PIC. 

30 Publicar os trabalhos científicos e 

acadêmicos inscritos e aprovados 

pelo Conselho Consultivo do PIC e 

da REFAF. 

Abril  Coordenadoria do 

PIC – FAF 

 

31 Elaboração de Relatórios das 

atividades desenvolvidas em 2013 

Junho e 

Dezembro 

Coordenadoria do 

PIC – FAF 

32 Organizar os arquivos do Programa 

de Iniciação Científica 

Durante o ano Coordenadoria do 

PIC – FAF 

 

 

Quadro 2: Organização laboral dos profissionais que compõem o programa de 

Iniciação Científica – FAF, quanto a função, carga horária e dia da 

semana que desenvolvem suas atividades 

Ordem Profissionais Função Dia da semana 

e carga horária 

parcial 

Carga 

Horária 

total 

01 Marilaine de 

Castro Pereira 

Marques 

Coordenadora do PIC. Terça-feira – 4 h 

Sexta-feira – 2 h 

6 h 

02 Eduardo José 

Freire 

Vice  coordenador do 

Programa de IC da 

FAF.  

Terça-feira – 4 h 

Sexta-feira - 2h  

6 h 

03 Jeane Maria 

Freitas 

 Quarta-feira  4 h  

04 Rose Palmas Correção dos textos / 

quanto a escrita formal. 

Terça-feira – 4 h 

Quinta-feira – 4 

4 h 

4 h 

05 Mariana Emídio 

Oliveira Ribeiro 

Representante do curso 

de Administração. 

Terça-feira – 4 

 

4 h 

06 Estela Borbosa 

Leite 

Representante do curso 

de Contabilidade 

Terça - feira - 4 

 

4 h 
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Quadro 3: Profissionais que compõem o grupo de avaliadores e equipe técnica 

Ordem Profissional Função 

   

 Equipe Técnica de 

Informática 

Suporte técnico nas atividades de publicação 

do PIC e arte final. 

01 Jeferson Korzelwa 

02 Marcelino de Jesus 

03 Reginaldo dos Santos 

   

 Conselho Consultivo Representantes da Iniciação Científica nos 

Departamentos da FAF, que têm a 

responsabilidade de emitir parecer sobre os 

trabalhos da Iniciação Científica. 

 

04 Eduardo José Freire 

05 Aparecida Pacheco Daniel 

06 Mariana Emídio Oliveira 

Ribeiro 

  

 Conselho Editorial Profissionais nomeados por portaria para 

implementar a Iniciação Científica -  PIC 

07 Marilaine de Castro 

Pereira Marques  

Coordenadores do Programa de Iniciação 

Científica.  

Editores-chefe 08 Eduardo José Freire 

   

 Co-gestores da 

coordenadoria do PIC 

Acompanhar as atividades do PIC;  

Auxiliar os Editores-chefe 

nos trabalhos do PIC; 

Receber da Coordenadoria do PIC, os 

trabalhos para publicação na REFAF e 

encaminha-los aos profissionais 

competentes/avaliadores, em seus respectivos 

departamentos; 

09 José Antonio Tobias 

10 Rosmar Tobias 

11 Estela Borbosa Leite 

12 Mariana Emídio Oliveira 

Ribeiro 

13 Olímpia Renika 
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14 Aparecida Garcia Pacheco Acompanhar o processo de correção dos 

trabalhos pelo site para garantir que o trabalho 

passe pelos trametes legais no prazo 

estipulado pelas normas de publicação da 

REFAF. 

Zelar pela integridade Científica e Ética do 

PIC; 

Divulgar os trabalhos do PIC. 
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EIXOS TEMÁTICOS DOS GRUPOS DE ESTUDOS DO PROGRAMA DE  

INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FAF - PIC 

  

1- Sustetabilidade e Gestão Ambiental 

 

2- Educação, Gestão Escolar e Políticas Públicas  

 
3- Currículo, Prática Pedagógica e Formação de Professor 

 
4- Literatura e Linguagem 

 
5- Políticas Contábeis para Gestão 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


