
 

 

 

 

EDITAL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO - 2021 
 

 

 
 

Apresentação 

 
 

Estão abertas as inscrições para o Programa de Iniciação Científica (8 de Julho) para a o ano de 

2021. A inscrição é feita através da submissão eletrônica do formulário de inscrição e do projeto de 

pesquisa. O formulário de inscrição pode ser obtido no site da faculdade 

(https://faculdadededireito8dejulho.com.br) e deve ser preenchido e assinado pelo aluno e também 

pelo professor orientador do projeto. A cópia digital dos arquivos deve ser enviada em formato PDF 

para contato@faculdadededireito8dejulho.com.br . 

 

O prazo para a inscrição vai até o dia 17 de setembro de 2021. 

 
 

Sobre Iniciação Científica 

 
 

A Iniciação Científica (IC) é uma oportunidade para que alunos de graduação desenvolvam projetos 

de pesquisa científica orientados por professores da Faculdade de Direito 8 de Julho. 

O projeto de pesquisa de IC deve envolver o planejamento das atividades de desenvolvimento da 

pesquisa, bem como o design metodológico adequado, coleta e análise de dados e elaboração de um 

relatório de pesquisa. 

Os alunos deverão ainda apresentar ao final da iniciação científica um relatório de suas atividades e 

um artigo científico individual ou em coautoria e são incentivados a participar de eventos de 

Iniciação Científica de outras instituições. 

 
Público-alvo e incentivos 

 
 

O programa de IC tem como seu público-alvo o aluno de graduação que deseja conhecer melhor o 

que é uma pesquisa acadêmica e/ou busca aprofundar-se em algum tópico específico nas áreas de 

concentração da instituição. 
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Assim, o programa destina-se ao aluno de graduação da Faculdade de Direito 8 de Julho interessado 

em desenvolver sua capacidade de investigação científica e que esteja regularmente matriculado. 

Ao se envolver com atividades de pesquisa, o aluno tem a oportunidade de desenvolver sua 

habilidade para a pesquisa envolvendo desde o seu planejamento até a elaboração do relatório final, 

experimentando também as etapas de motivação e justificativa da pergunta de pesquisa, bem como 

coleta e análise de dados. 

Logo, o programa de Iniciação Científica é também uma oportunidade para que o aluno desenvolva 

habilidades tais como autonomia, capacidade de planejamento, coordenação e disciplina. 

O presente edital não prevê a concessão de bolsa de Iniciação Científica e prevê uma dedicação de 

10 horas semanais para o desenvolvimento da pesquisa ao longo de 08 meses. 

 
Outros benefícios: 

• Após a aprovação do relatório final, o aluno receberá um certificado de participação no programa 

e o crédito de vinte (20) horas de atividades extracurriculares. 

• Os alunos podem apresentar seus trabalhos de IC em congressos acadêmicos e poderão solicitar o 

registro de referida situação em seu currículo junto a instituição e a computação de horas de 

atividades extracurriculares. 

 
Inscrições: 

 
 

O aluno interessado no programa de IC deverá preparar sua submissão contendo os seguintes 

documentos: 

(i) Formulário de Inscrição completamente preenchido e assinado pelo aluno e também pelo 

professor da Faculdade de Direito 8 de Julho que se comprometa a orientar o aluno. 

(ii) O formulário pode ser obtido no site: https://faculdadededireito8dejulho.com.br; 
 

 

O pedido de inscrição deverá ser enviado para: contato@faculdadededireito8dejulho.com.br, 

até o dia 17 de setembro de 2021. 

 
Acompanhamento da pesquisa: 
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Após quatro meses de início do programa, o aluno regularmente inscrito na Iniciação Científica 

deve enviar ao professor orientador um relatório de andamento e acompanhamento, com os 

resultados até então obtidos e as atividades previstas para o período seguinte. 

Ao final do período de 08 (oito) meses, deverá ser entregue um relatório final da pesquisa, 

devidamente aprovado pelo professor orientador. 

 
Cronograma e datas importantes: 

 

 
Período Atividade 

03.09 a 17.09.2021 Inscrição no programa de Iniciação Científica 

23.09.2021 Início do programa e Iniciação Científica 

Setembro/Outubro/Novembro Reuniões quinzenais com o grupo de Iniciação 

Científica e o orientador. 

Dezembro Apresentação de relatório parcial 

Fevereiro2022/Março2022 Reuniões quinzenais com o grupo de Iniciação 

Científica e o orientador. 

Abril/2022 Apresentação do relatório final 

Maio/2022 Apresentação do artigo científico. 

 

 

 

Aracaju/SE, 03 de setembro de 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Marcel Ramos 

Diretor de Graduação da Faculdade de Direito 8 de Julho 

 



 

 

 

 

 

 
 

FICHA CADASTRAL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

FACULDADE DE DIREITO 8 DE JULHO - 2021 

 

 

Nome:         

 RG:  Órgão emissor: UF: CPF:    

Data nascimento: /  /   

E-mails:    

Telefone celular:    

 

 
Projeto de Pesquisa:     

Professor Orientador do Projeto:     

 
 

 

Aracaju, de de 2021. 

 
 
 

Assinatura do Professor Orientador Assinatura do Orientando 


