
CHAMADA DE DOCENTES PARA ORIENTAÇÃO NO PROGRAMA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA SAPIENS (PIC) 2022.1

O Programa de Iniciação Científica (PIC) da Faculdade Sapiens é parte do
Programa de Institucionalização da Pesquisa da Faculdade Sapiens, implementado pelo
Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - NUPPEX.

Publicado de forma anual, o Edital de Iniciação Científica seleciona discentes
que serão orientados pelo período de 12 (doze) meses por docentes com titulação
mínima de Mestre.

Considerando tal contexto, a Faculdade Sapiens vem através deste realizar
chamada de docentes para atuarem como orientadores no Edital de Iniciação Científica
2022.1 com início previsto para maio de 2022. Abaixo segue as condições e benefícios
da orientação:

1. Condições para participar como orientador(a) do PIC 2022.1:
1.1 Ter titulação mínima de mestre;
1.2 Ser do corpo docente da Faculdade Sapiens;
1.3 Ter o currículo lattes atualizado com no máximo 60 dias de antecedência;
1.4 Mestrandos poderão orientar desde que com perfil equivalente - mínimo de
03 (três) publicações científicas nos últimos 3 anos (março de 2019 a março de
2022).

2. Benefícios da orientação:
2.1 O docente será remunerado pela orientação;
2.2 Certificação de orientação em Iniciação Científica emitida pela Diretoria
Acadêmica e NUPPEX.

3. Atribuições do docente na Iniciação Científica:
3.1 Redação de pré-projeto junto ao discente;
3.2 Apresentação do pré-projeto na II Mostra Científica Sapiens e do resultado
final em evento científico interno ou externo;
3.3 Orientar a pesquisa que terá como resultado final a produção de um artigo
científico com formatação adequada para publicação em evento ou revista
científica - a uma hora de orientação pode ser dividida de acordo com acordo
entre orientador e orientando.
3.4 Assinar e orientar a presença do discente e seu relatório final.



Para participar, o docente interessado deve preencher o formulário
https://forms.gle/WLHB9Y9695NsZFCcA. O prazo para submissão do interesse em
orientação é 20 de março de 2022.

Ao preencher o formulário o docente concorda com as orientações acima e do
Regulamento de Pesquisa da Faculdade Sapiens.
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Diretora Acadêmica
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Coordenador do NUPPEX
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