
           
 

 
 

Faculdade Santa Marcelina Muriaé 

Edital PIC - Projeto de Iniciação Científica 2022 

 

Apresentação 

 O Programa de Iniciação Científica (PIC) da Faculdade Santa 
Marcelina Muriaé é voltado a alunos de graduação que permite 
desenvolver e participar de um projeto de pesquisa em qualquer área 
do conhecimento, sempre com a orientação de um professor 
pesquisador vinculado à instituição.  

 A Iniciação Científica geralmente é realizada durante o ano 
letivo. Os projetos de pesquisa nos quais os estudantes participam 
devem ter qualidade acadêmica e mérito científico. 

 

Objetivos 

 Buscar integrar e ampliar as ações de Iniciação Científica e 
Tecnológica realizadas na instituição. 

 Estimular a participação dos estudantes de graduação em 
atividades de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento 
proporcionando-lhes formação científica e tecnológica, contribuindo 
para sua formação acadêmica e profissional. 

 Permitir ao estudante ter um contato maior com o mundo 
acadêmico e com as práticas de pesquisa, possibilitando ao discente 
orientação para complementação de estudos continuados. 

 

Para quem 

 
 O PIC destina-se aos graduandos da Faculdade Santa 
Marcelina Muriaé e será estendido aos estudantes do Ensino Médio 
do Colégio Santa Marcelina Muriaé através do PICEB FASM 2022.  
 
 
 
 



           
 

Como 

 Todos os participantes tornam-se responsáveis por cumprir 

todas as propostas apresentadas pelo PIC, especialmente as datas 

estabelecidas no cronograma. 

 

Quando 

 
 O PIC iniciará em março de 2022 e encerrará em dezembro de 
2022. 
 

Área de Pesquisa 

 O PIC recebe propostas de desenvolvimento de projetos de 
pesquisa classificados em áreas do conhecimento, tendo por base as 
determinações do Conselho Nacional Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ): 

 

 Ciências Biológicas 

 Ciências Exatas e da Terra 

 Ciências Humanas  

 Educação 

 Linguística, Letras e Artes 

 Tecnologia 

 

Proposta de trabalho 

 As propostas de trabalho devem ser apresentadas pelos 

professores-pesquisadores e/ou por estudantes, juntamente com o 

professor-orientador. 

 As propostas de trabalho deverão ser submetidas até 25 de 

março de 2022. 

 



           
 

 

Iniciativas 

 Os resultados parciais e finais do PIC serão divulgados em 

iniciativas como: 

1. Encontro de Iniciação Científica (EnIC) 

 

2. Produção Científica (Artigos, Relatórios, Resumos, Trabalho de 

Conclusão de Curso, Banner e outros) 

 

3. Comunicação (Apresentação em eventos científicos) 

 

4. Publicação em Anais  

 

Cronograma 

 

Submissão de Propostas de Trabalho até 25/03/2022 

Divulgação das Propostas Aprovadas 01/04/2022 

Desenvolvimento dos Projetos 01/04 a 10/12/2022  

Entrega dos Projetos finalizados do PIC 
com Registro de Projetos de Pesquisa 

17/12/2022 

 

 

Registros 

 

1. Envio pelo professor-orientador das Propostas de Trabalho 

totalmente preenchidas pelos orientandos até 25 de março de 

2022 para o e-mail pic.fasmmur@santamarcelina.edu.br .  

 

2. O formulário de Proposta de Trabalho está disponível em 

“formulários online” no site fasm.online 

mailto:pic.fasmmur@santamarcelina.edu.br


           
 

3. Entrega do Projeto finalizado até 17/12/2022. O projeto deverá 

estar acompanhado do Formulário de Registro de Projetos de 

Pesquisa da FASM. O formulário está disponível em “formulários 

online” no site fasm.online 

4. Modelo Projeto PIC está disponível em “formulários online” no 

site fasm.online  

5. Cada estudante poderá participar apenas de uma proposta de 

trabalho, com um ou mais professores orientadores da FASM 

e/ou CSM Muriaé. 

 


