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Curso de Formação de Jovens Pesquisadores 
 
 

Edital n.º 004 de 25 de setembro 2018 
 

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; 

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 quintas-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 quando for estudante; 

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 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 Formulário de Inscrição (Anexo I); 

4.2 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 25 de setembro de 2018 - Lançamento do edital nos murais e redes 

sociais da F2J; 

6.2 De 25 de setembro a 15 de outubro de 2018 – Período de Inscrição de 

inscrição online através de formulário virtual; 

6.3  Dia 18 de outubro -  resultado dos selecionados. 

 
7 Dos Recursos Financeiros 

 
7.1 Não há previsão de remuneração aos estudantes inscritos no FJP e nem aos 

professores. 

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. 

 

8 Das Obrigações dos Estudantes do Curso de Formação de Jovens 

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

mínima de 75%; 

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.  
 
 
Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail: 
Posgraduacao@2dejulho.edu.br ou pessoalmente no Núcleo de Pós – 
graduação, Pesquisa e Extensão. 
 

Salvador, 25 de setembro de 2018. 
 

 
 

Professor Marcos Baruch Portela 
Direção Geral 

 
 

Professora Maria das Graças Sodré Fraga Maia 
Direção Acadêmica 

 
 

Professor Efson Batista Lima 
Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão 

Faculdade 2 de Julho 
 


