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EDITAL Nº. 001/2017 
 

Curso de Formação de Jovens Pesquisadores 
Faculdade 2 de Julho 

 
 

A Faculdade 2 de Julho, através da Direção Geral, representada pelo professor 
Marcos Baruch Portela, torna público o presente edital de seleção interna de 
estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação para participarem do 
Curso de Formação de Jovens Pesquisadores da Faculdade 2 de Julho.   O 
processo será realizado de acordo com os critérios previstos neste edital. 
 

1. Do Curso de Formação de Jovens Pesquisadores (FJP) e seus objetivos: 

O Curso de Formação de Jovens Pesquisadores (FJP) é destinado aos 
discentes dos cursos de graduação e pós-graduação que apresentem 
interesse na formação cientifica e tecnológica.   
 
O presente edital é caracterizado pelos seguintes objetivos e ações: 
 

1.1 Selecionar estudantes que tenham interesse em participar do Programa de 

Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica promovido pelo Núcleo de Pós-

graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade 2 de Julho; 

1.2 Construir e consolidar institucionalmente espaços de formação na área da 

pesquisa para alunos;  

1.3 Planejar e estruturar futuros projetos de pesquisa e extensão; 

1.4 Fortalecer as linhas de pesquisa do Programa de Apoio a Grupos de Pesquisa 

(PAP); 

1.5 Possibilitar a integração de estudantes e professores em atividades coletivas 

de pesquisa e extensão, contribuindo assim para a formação na área da 

ciência  do corpo discente. 

1.6  As atividades do programa de formação em pesquisa decorrerão conforme 

Anexo I, com encontros quinzenais, às terças-feiras, às 10:00 horas, na 

Faculdade 2 de Julho. 

 
2. Público-alvo: 

2.1 Discentes da Faculdade 2 de Julho que estejam matriculados regularmente nos 

cursos de graduação: Administração, Direito, Jornalismo e Propaganda e 

Marketing e de Pós-graduação. 
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3 Critérios de seleção: 

3.1 Estar regularmente matriculado na Faculdade 2 de Julho. 

3.2 Disponibilidade mínima de 3 horas semanais dedicadas às atividades do grupo 

de pesquisa. 

3.3 Formulário preenchido e entregue na Coordenação da Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão. 

3.4 Currículo cadastrado na Plataforma Lattes/ CNPq: 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio . 

3.5  Redação sobre a importância da pesquisa no seu campo profissional em 

processo de formação, com no máximo 30 linhas. 

 
4 Documentação a ser apresentada: 

4.1 Fotocópia do Comprovante de Matrícula; 

4.2 Currículo Lattes atualizado; 

4.3 Formulário de Inscrição (Anexo I); 

4.4 Redação sobre a importância da pesquisa no seu campo profissional em 

processo de formação. 

 

5 Dos critérios de classificação: 

5.1 Serão classificados a partir da correção da redação. 

 
6 Do Cronograma do Processo de Seleção: 

6.1 Dia 08 de fevereiro de 2017 - Lançamento do edital nos murais e redes sociais 

da F2J; 

6.2 De 07 de fevereiro a 03 de março de 2017 – Disponibilização do formulário de 

inscrição online através de formulário virtual; 

6.3  Dia 04 de março de 2017 – seleção e 

6.4  Dia 05 de março – resultado dos selecionados. 

 
7 Dos Recursos Financeiros 

 
7.1 Não há previsão de remuneração aos estudantes inscritos no FJP. 

7.2 Os estudantes serão certificados com carga horária destinada ao cumprimento 

das Atividades Complementares Curriculares no total de 60 horas 

correspondentes à Iniciação Científica quando da participação mínima de 80% 

das ações previstas no curso. 

7.3  

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/pkg_cv_estr.inicio
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8 Das Obrigações dos Estudantes do Curso de Formação de Jovens 

Pesquisadores 

 

8.1 Frequentar regularmente as reuniões e oficinas do curso FJP, com carga 

horária mínima de 80%; 

8.2 Entregar nos prazos estabelecidos pelo cronograma de atividades e relatórios 

solicitados. 

8.3  Participar de outras atividades propostas como seminários, conferências, 

congressos e feiras. 

 
9 Da Seleção 

9.1 A seleção das propostas será feita por uma Comissão Científica constituída 

pela Coordenação do Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e 

professores convidados da F2J; 

10. Das Disposições Finais 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Núcleo de Pós-
graduação, Pesquisa e Extensão (NPEX), cabendo recurso à Direção 
Acadêmica da F2J.  
 
As propostas submetidas fora do prazo ou com documentação 
incompleta não serão consideradas pela Comissão de Seleção e estarão 
desclassificadas automaticamente.  
 
Maiores informações poderão ser obtidas através do e-mail 
chiaraba.homero@gmail.com ou pessoalmente no Núcleo de Pós – 
graduação, Pesquisa e Extensão, às quartas e quintas-feiras, nos períodos da 
manhã e tarde. 
 

 
Salvador, 08 de fevereiro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
Professor Marcos Baruch Portela                              Professora Leda Lessa 
               Direção Geral                                                           Direção Acadêmica 
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Professor Efson Batista Lima 

Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão 
Faculdade 2 de Julho 

 
 
 

ANXO I - PROJETO DE FORMAÇÃO DE JOVENS 

PESQUISADORES 
 

1 Apresentação 

O projeto consiste em um curso de extensão voltado para a formação de novos 

pesquisadores. A proposta de trabalho visa à elaboração de um curso prático de 

metodologia e redação científicas, cujo produto final será a elaboração de um artigo de 

revisão de literatura pelos participantes. 

 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

Ao final do curso espera-se que o participante apresente um artigo de revisão de 

literatura sob a temática escolhida.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

Como proposta de formulação de objetivos específicos, elabora-se as seguintes 

perguntas problemas que serão respondidas pelos estudantes ao longo do curso: 

a) O que é pensamento científico? 

b) O que faz um texto ser científico? 

c) Quais são os gêneros de texto científico? Como a revisão de literatura se enquadra neste 

panorama? 

d) O que é um artigo de revisão de literatura? Como se diferencia de outros gêneros 

acadêmicos? 
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e) Como se estrutura um artigo de revisão de literatura? 

f) Quais as situações em que um artigo de revisão de literatura é indicado?  

g) Como elaborar e como executar um projeto de pesquisa voltado à revisão de literatura? 

h) Como elaborar o relatório final da pesquisa? 

i) Como garantir o rigor e a qualidade científica da pesquisa? 

j) O que fazer após a produção de um trabalho científico? Como torna-lo público? 

 

2.3 Objetivos Operacionais 

Para o alcance do objetivo geral e para que os estudantes possam responder aos 

objetivos específicos, formulam-se os seguintes objetivos operacionais: 

a) Realização de encontros teóricos, expositivos; 

b) Oficina de leitura de textos acadêmicos; 

c) Realização de oficinas de metodologia e de redação científica; 

d) Elaboração de um projeto de pesquisa por parte dos cursistas sob coordenação do 

professor orientador; 

e) Execução do projeto de pesquisa elaborado; 

f) Apresentação de um artigo de revisão de literatura ao final da Edição do Curso. 

 

3 Caracterização geral da metodologia de aprendizagem 

O curso é presencial, em encontros quinzenais.  

O curso será divido em quatro tópicos, com duração de duas semanas cada tópico. 

O curso fundamenta-se na proposta de pesquisa como princípio pedagógico. Desta 

maneira, o engajamento dos cursistas, a interação entre o professor mediador e os 

estudantes, o protagonismo discente nos encontros presenciais e a elaboração de 

material original são metas desejadas e perseguidas.  

Cada tópico será composto de uma aula teórica e uma oficina. Desta maneira a cada 

tópico será cumprida uma etapa da elaboração da pesquisa, concentrando a elaboração 

do projeto entre as semanas 1 e 2. E a confecção da pesquisa nas semanas 4 a 8. 
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Ao final do programa espera-se que o cursista apresenta como produto um artigo de 

revisão de literatura que proponha um novo campo de investigação para a pesquisa 

científica, ou que atualize um campo pouco explorado. Os trabalhos serão apresentados 

em um colóquio organizado pelos próprios cursistas, sob a orientação dos professores 

coordenadores da atividade. 

 

4 Programa e cronograma de desenvolvimento 

 

Semana Conteúdo/Atividade docente e/ou discente 

1 e 2 Apresentação do plano de curso e metodologia; Ciência, cientificismo e 

cientificidade; Gêneros da escrita acadêmica: o artigo de revisão de literatura. 

Estrutura geral de um projeto de revisão de literatura;  

3 e 4 Oficina de metodologia I – Técnicas de leitura, pesquisa, catalogação e 

armazenamento da informação; Sumário como proposta de pesquisa. 

5 e 6 Oficina de metodologia II – Escrita científica: elaborando o relatório da pesquisa; 

7 e 8 Oficina de metodologia III – Normalização; organizando uma apresentação 

acadêmica 

 Encontro final. Realização de um colóquio para apresentação dos trabalhos. 

Mística de encerramento. 

 

5 Resultados esperados 

Ao final do projeto de pesquisa e extensão espera-se: 

a) Formação de jovens pesquisadores; mobilização de massa crítica para pensar o estado 

da arte da pesquisa jurídica; 

b) Publicação de obra coletiva com os trabalhos produzidos; 

c) Realização do I Seminário Interno de Pesquisa. 
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6  Vagas e seleção 

Serão ofertadas duas turmas: uma no período da manhã (no provável horário de quarta 

feira, das 09:30 às 11:00) e outra no período da tarde (no provável horário das 16:00 às 

18, dias de segunda-feira) para contemplar os estudantes do turno noturno. 

Serão ofertadas 20 vagas em cada turno, prioritariamente para estudantes devidamente 

matriculados na Faculdade 2 de Julho.   

 

A depender da demanda e da disponibilidade dos ministrantes e dos recursos materiais, 

poderão ser ofertadas vagas ou turmas extras. A participação para estudantes de outras 

instituições é livre. 

Serão ofertadas ainda duas vagas de monitoria. Uma para o turno matutino e uma para o 

turno noturno. 

 

 


