
 

 

 

EDITAL Nº. 002/2021 

  

Curso de Jovens Pesquisadores 

Faculdade 2 de Julho 

 
 

A Faculdade 2 de Julho, através da Direção Geral, representada pelo professor 
Marcos Baruch Portela, torna público a presente proposta para discentes dos 
cursos de graduação e pós-graduação para participarem do Curso de Jovens 
Pesquisadores da Faculdade 2 de Julho.  

 
1. Do Curso de Jovens Pesquisadores  (CJP) e seus objetivos: O Curso de 

Jovens Pesquisadores  (CJP)  é destinado aos discentes dos cursos de 

graduação e pós-graduação que apresentem interesse na formação 

cientifica e tecnológica. 
 

A presente proposta é caracterizada 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 Colaborar no incentivo da leitura e da escrita dos estudantes do Curso de Jovens 

Pesquisadores para a formação da visão crítica de temáticas sociais do Brasil, 

da Região, do lugar no qual estar inserido. 

1.3 Construir e consolidar institucionalmente espaços de formação na área da 

pesquisa para alunos; 

1.4 Planejar e estruturar futuros projetos de pesquisa e extensão; 

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

(PAP); 

1.6 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. 

1.7 As atividades do programa de formação em pesquisa decorrerão conforme 

Anexo I. Duas turmas com encontros semanais, Turma T1 – Noturno, às 

terças-feiras das 20h as 21h30 horas, e Turma T2,  aos sábados, das 10:00 

às 11:30 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 participação: 

3.1 Estar regularmente matriculado na Faculdade 2 de Julho e ou inscrito no Curso 
Jovem Pesquisador através do edital. 

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, via email posgraduacao@2dejulho.edu.br. 

4 Currículo cadastrado na Plataforma Lattes / CNPq: https://lattes.cnpq.br/ 

5 Documentação a ser apresentada: 

5.1 Fotocópia do Comprovante de Matrícula (nos casos de alunos da Instituição); 

5.2 Currículo Lattes atualizado; 

5.3 Formulário de Inscrição (Anexo I); 

 
6 Dos critérios de participação: 

6.1 Serão participantes todos àqueles Discentes que estiverem de acordo com o item 3: 
Critérios de participação. 

 
7 Do Cronograma do processo de participação: 

7.1 Dia 22 de setembro de 2021 - Lançamento do Proposta do Curso de Jovens 

Pesquisadores nos murais, no Site da Instituição e Redes Sociais da F2J; 

7.2 De 22 de setembro de 2021 a 28 de setembro de 2021 – Disponibilização do 

formulário de inscrição online através de formulário virtual; 

7.3 Dia 28 de setembro de 2021 – Divulgação dos resultados. 

7.4 Dia 28 de setembro de 2021 e 02 de outubro de 2021  – Primeiro Encontro 
Remoto pela plataforma Teams, respectivamente para as Turmas T1 (terça as 20h), 
e T2 (sábado as 10h). 

8 Dos Recursos Financeiros 
8.1 Não há previsão de remuneração aos estudantes inscritos no (CJP). 
8.2 Os Participantes serão certificados com carga horária no total de 60 horas 

correspondentes à Iniciação Científica quando da participação mínima de 80% das 

ações previstas no curso, e aos discentes da Faculdade 2 de Julho esta carga 

horária pode ser destinada ao cumprimento das Atividades Complementares 

Curriculares. 
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9 Das Obrigações dos Estudantes do Curso de Jovens Pesquisadores (CJP) 
9.1 Frequentar regularmente as reuniões e oficinas do curso CJP, com carga 

horária mínima de 80%; 

9.2 Entregar nos prazos estabelecidos pelo cronograma de atividades e relatórios 

solicitados. 

9.3 Participar de outras atividades propostas como seminários, conferências, 

congressos e feiras. 

 

10 Da Participação - Inscrição 

10.1 A validação da inscrição 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 inscrições submetidas fora do prazo ou com documentação incompleta 
não serão consideradas pela Comissão para a  validação da inserção no 
curso. 

 
Maiores informações poderão ser obtidas através dos e-mails: 

posgraduacao@2dejulho.edu.br para falar com o Núcleo de Pós – graduação, 
Pesquisa e Extensão, e zoraiaassuncao@2dejulho.edu.br, orientadora do Projeto. 

 
 

Salvador, 21 de setembro de 2021. 
 
 
 

                                Professor Marcos Baruch Portela 
                                  Direção Geral 
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Professor Efson Batista Lima 
Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão 

Faculdade 2 de Julho 
 

 
 



 

 

ANEXO I - CURSO DE JOVENS PESQUISADORES 

1 Apresentação 

A proposta 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 

Contribuir para a formação de leitores e escritores de temáticas sociais contemporâneas 

para a elaboração de Artigo Cinetíficos e de Revisão de Literatura. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

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

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

a) O que é pensamento científico? 

b) O que faz um texto ser científico? 

c) O que é um Artigo Científico e de Revisão de Literatura? Como se diferencia de 

outros gêneros acadêmicos? 

d)  O que fazer após a produção de um trabalho científico? Como torná-

lo público? 
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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) Realizar encontros teóricos, expositivos; 

b) Promover oficina de leitura de textos acadêmicos; 

c) Realizar oficinas de metodologia e de redação científica; 

d) Elaborar Pré-projeto de pesqusia; 

e) Aplicar o Projeto, realizando as coletadas, análise e a escrita dos resultados da pesquisa 

f) Apresentar um Artigo Científico ao final da Edição do Curso 2021.2 sobre a pesquisa 

realizada. 

 
 

3 Caracterização geral da metodologia de aprendizagem 

O curso é presencial (inicialmente na modalidade remota), em encontros semanais. 

O curso será dividido em seis 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 (remotos) 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 3 e 4. Aplicação da pesquisa nas semanas 5 a 8, nas 

semanas 9 a 12,  confecção da análise dos resultados da pesquisa e finalização do 

artigo Cientifico, nas semanas 13 entrega do Artigo cientifico, e na semana 14, 

Semana do Colóquio com apresentação dos Artigos Cientificos, e na semana 15 - 

encerramento. 
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Ao final do programa espera-se que o cursista apresenta como produto um Artigo 

Científico e 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 

01 e 02 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; 

 

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

armazenamento da informação;  

Sumário como proposta de pesquisa. 

03 e 04 Oficina de metodologia II – Escrita científica: elaborando do projeto de pesquisa: 

Tema, Título, Problema (questão norteadora), Objetivos (Geral e específicos), 

Metodologia, Fundamentação teórica, Recursos, Referências. 

Oficina de metodologia III – Escrita científica: elaborando o Artigo cientifico - 

partes imprescindível de um Artigo Científico. 

 

05 e 08  Oficina de metodologia IV – Escrita científica: escrevendo as partes do Artigo 

cientifico. 

Oficina de metodologia V – Escrita científica: finalizando a escrita do Artigo 

Cientifico. 

 

09 a 12  Oficina de metodologia VI – Normalização; organizando uma apresentação 

acadêmica – slides – apresentando o Artigo Científico. 

 
13   Entrega da Produção Artigo Científico. Produção dos slides para a apresentação. 

14 Realização de um colóquio para apresentação dos trabalhos. 

 

15 Encontro final. Mística de encerramento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5 Resultados esperados 

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

a) Iniciação Cientifica; 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. 
 

 

6 Vagas e participação 

Será ofertada uma turma semanalmente, uma Turma T1 às terças à noite das 20h às 21h30, 

e uma Turma T2 aos sábados, das 10:00 às 11:30. 

Serão ofertadas 20 vagas, por turma, prioritariamente para estudantes devidamente 

matriculados na Faculdade 2 de Julho, e/ou inscitos a partir do edital. 

 
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. 
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7 Cronograma 

7.1 Para Turma Terça Noite – T1 das 20h às 21h30 
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ENCONTROS DATA  TEMÁTICA /PRODUÇÃO  

01 28/09/2021 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. 

 

02 05/10/2021 

 

 

Oficina de metodologia I – Técnicas de leitura, pesquisa, 

catalogação e armazenamento da informação;  

Sumário como proposta de pesquisa. 

03 12/10/2021 Oficina de metodologia II – Escrita científica: 

elaborando do projeto de pesquisa: Tema, Título, 

Problema (questão norteadora), Objetivos (Geral e 

específicos), Metodologia, Fundamentação teórica, 

Recursos, Referências. 

04 

 

19/10/2021 Oficina de metodologia III – Escrita científica: 

elaborando o Artigo cientifico - partes imprescindível de 

um Artigo Científico. 

05 

 

26/10/2021 

 

Oficina de metodologia IV – Escrita científica: 

escrevendo as partes do Artigo cientifico. 

06 

 

02/11/2021 

(feriado) 

09/11/2021 

 

Oficina de metodologia V – Escrita científica: 

finalizando a escrita do Artigo Cientifico.  

07 16/11/2021 Oficina de metodologia VI – Normalização; organizando 

uma apresentação acadêmica – slides – apresentando o 

Artigo Científico. 

08 23/11/2021 

 

Entrega do ARTIGO CIENTÍFICO. Produção dos 

slides para a apresentação. 

09 30/11/2021 Apresentação de Artigos Temáticos – Individuais ou em 

Dupla - Realização de um colóquio para apresentação 

dos trabalhos. 

10 07/12/2021 Mística de encerramento. 

 



 

 

7.2 Para Turma Sábado Manhã – T2 das 10h às 11h30 

 
 

  

ENCONTROS DATA  TEMÁTICA /PRODUÇÃO  

01 02/10/2021 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. 

 

02 09/10/2021 

 

 

Oficina de metodologia I – Técnicas de leitura, pesquisa, 

catalogação e armazenamento da informação;  

Sumário como proposta de pesquisa. 

03 16/10/2021 

 

Oficina de metodologia II – Escrita científica: 

elaborando do projeto de pesquisa: Tema, Título, 

Problema (questão norteadora), Objetivos (Geral e 

específicos), Metodologia, Fundamentação teórica, 

Recursos, Referências. 

04 

 

23/10/2021 Oficina de metodologia III – Escrita científica: 

elaborando o Artigo cientifico - partes imprescindível de 

um Artigo Científico. 

05 

 

30/10/2021 Oficina de metodologia IV – Escrita científica: 

escrevendo as partes do Artigo cientifico. 

06 

 

03/11/2021 Oficina de metodologia V – Escrita científica: 

finalizando a escrita do Artigo Cientifico.  

07 06/11/2021 

 

Oficina de metodologia VI – Normalização; organizando 

uma apresentação acadêmica – slides – apresentando o 

Artigo Científico. 

08 13/11/2021 Entrega do ARTIGO CIENTÍFICO. Produção dos 

slides para a apresentação. 

09 27/11/2021 Apresentação de Artigos Temáticos – Individuais ou Em 

Dupla - Realização de um colóquio para apresentação 

dos trabalhos. 

10 04/12/2021 Mística de encerramento. 

 



 

 

ANEXO 1 - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO- 
FICHA INSCRIÇÃO CURSO JOVEM PESQUISADOR 

2021.2 
 

 

         
DADOS DO PARTICIPANTE 
  

ESCOLHA A TURMA:   TERÇA-FEIRA T1 – 20H (     )  SÁBADO T2 – 10H (      )  

  

NOME:   

 

 

CURSO:    

 

 

CPF:     DATA NASC.:     /       /    
 

 

RG:   EMISSOR:  UF:   
 

 

NATURALIDADE:  UF:   ESTADO CIVIL:   

 

 

ENDEREÇO:  
 
 
 

 

 

 

BAIRRO:   CIDADE:   UF:   
 

 

CEP:   PAÍS:      
 

 

E-MAIL:   
 

 

CELULAR: (   )   ZAP: (   )  FONE FIXO: (   ) 
 

 

 

Currículo Lattes:   
 

 

 

Perfil em Redes Sociais:  
 

 

Profissão: 
 
 

Local de Trabalho: 
 

 

 

 

Caso leciona, qual Instituição e Disciplina/Curso: 
 
 

 

 

 

ASS. ESTUDANTE/PESQUISADOR: 
                                                                     _____________________________________________   
 

 

 

 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA E EXTENSÃO: 
                                                                     _____________________________________________   
 

 

 
 
 
 
 

        Encaminhar:  posgraduacao@2dejulho.edu.br; zoraiaassuncao@2dejulho.edu.br 
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