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REGULAMENTO INICIAÇÃO CIENTÍFICA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. O presente conjunto de normas da Faculdade Santa Helena, doravante FSH,
mantida pela Associação Século XXI de Educação, Ciência e Cultura, pessoa jurídica de
direito privado constituída sob a forma de associação civil de ﬁns não econômicos, tem
por ﬁnalidade normatizar o desenvolvimento da Iniciação Cientíﬁca nos cursos de gradução.

CAPÍTULO II
OBJETIVOS DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Art. 2º Os critérios e procedimentos que orientam o Programa Institucional de
Iniciação Cientíﬁca da FSH contemplam como principais objetivos:
I – organizar continuamente projetos e eventos institucionais promotores da
iniciação cientíﬁca e da introdução à pesquisa, contextualizados com a formação pessoal, proﬁssional e cidadã dos discentes;
II – adotar projetos com proposta pedagógica e convergência com o perﬁl delineado para o egresso e o cumprimento da missão institucional;
III – manter a veiculação de revistas virtuais, com padronização, periodicidade e
conﬁguração previamente estabelecidas;
IV – deﬁnir critérios para alocação de recursos e mecanismos e procedimentos
para captação em instituições de fomento;
V – consolidar programas permanentes de intercâmbio institucional e sintonia
com o desenvolvimento dos diversos componentes curriculares de cada curso;
VI – promover, mediante orientação docente, o contato inicial dos alunos com
atividades de criação, discussão e organização do saber cientíﬁco;
VII - consolidar-se como meio para formação da cultura acadêmica de trabalho
interdisciplinar, integrando os diversos componentes curriculares, a construção do
conhecimento e a sua utilização junto à comunidade;
VIII - viabilizar para que os professores pesquisadores integrem os estudantes de
graduação no processo acadêmico, possibilitando, além de outros benefícios, a iniciação
à pesquisa;
VIII - viabilizar para que os professores pesquisadores integrem os estudantes de
graduação no processo acadêmico, possibilitando, além de outros benefícios, a iniciação
à pesquisa;
IX – apoiar a iniciação dos alunos dos cursos de graduação na prática da pesquisa
cientíﬁca e promoção da mentalidade cientíﬁca, crítica e investigativa dos alunos;
X – estimular os professores orientadores e alunos com vocação para investigação
cientíﬁca e desenvolver competências cientíﬁcas e preparo dos alunos de graduação para
continuidade dos estudos em programas de pós-graduação.
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Art. 3º A FSH adota a iniciação cientíﬁca como possibilidade de inserir seus alunos
em atividades de iniciação à pesquisa cientíﬁca, nas áreas do conhecimento relativas aos
cursos ofertados, visando o aprimoramento e a formação pessoal, proﬁssional e cidadã.

CAPÍTULO III
EIXOS NORTEADORES
Art. 4º A iniciação cientíﬁca/pesquisa na FSH será balizada a partir dos seguintes
eixos norteadores:
I – Responsabilidade Social e Sociedade, contemplando o estudo das relações das
organizações sociais, humanas e empresariais do século XXI e sua atuação frente aos
impactos socioambientais;
II - Sustentabilidade, considerando o papel dos setores públicos e privados, suas
formas de organização e atuação para o desenvolvimento sustentável local, regional e
nacional;
III – Empreendedorismo e Desenvolvimento Local vinculado à implementação da
inovação e desenvolvimento de novos negócios como fator de competitividade e sustentabilidade regional;
IV – Aprendizagem Organizacional, Liderança e Tomada de Decisão por meio do
desenvolvimento de competências voltadas para a liderança, ética nos negócios e o
processo decisório;
V - Sistemas de suporte à decisão, mediante a gestão por processos de negócios e
gerenciamento de projetos;
VI – Educação, Cultura e Formação de Professores, mediante valorização dos
saberes teóricos e práticos no âmbito da formação e atuação docente e na racionalidade
do trabalho docente em sala de aula;
VII – Cuidado e promoção da saúde, prevenção de doenças e fatores de risco e o
espectro de ações na prática pelos proﬁssionais da área e pela comunidade local, regional
e nacional.
Parágrafo único: Os eixos norteadores poderão ser desdobrados em diferentes
linhas, capazes de atender as especiﬁcidades de cada curso.

CAPÍTULO IV
MECANISMOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO
Seção I
Condições para participação
Art. 5º A iniciação cientíﬁca é realizada por meio de processo seletivo estabelecido
pela FSH, por meio de edital, que contém os projetos a serem desenvolvidos e os eixos
norteadores a eles vinculados, as condições e regras para participação dos docentes e
discentes.
Página 4 a 7

REGULAMENTO INSTITUCIONAL
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
(IC)
Art. 6º As condições de participação para inscrição em projetos de iniciação cientíﬁca obedecem aos seguintes requisitos:
I – Professores orientadores vinculados à FSH, em tempo integral ou parcial, dotados de experiência na área relacionada ao projeto, titulação de doutor, mestre ou especialista com pós-graduação strictu sensu em andamento;
II – Alunos pesquisadores regularmente matriculados em curso de graduação da
FSH, tendo concluído o primeiro ano do curso e não estar cursando os dois últimos
semestres, possuindo Índice de Rendimento vvAcadêmico maior ou igual a 7,0 (sete) no
último semestre cursado e disponibilidade para dedicar pelo menos 8 horas semanais às
atividades de pesquisa;
III – Cada professor Doutor poderá indicar até 3 (três) alunos pesquisadores por
projeto e cada professor Mestre/ Especialista poderá indicar até 2 (dois) alunos pesquisadores por projeto;
IV – Projetos propostos em conjunto pelo professor orientador e alunos-pesquisadores, no formato deﬁnido pela FSH, sendo avaliado considerando a qualidade da apresentação, o mérito técnico-cientíﬁco, o interesse da instituição e a viabilidade técnica e
econômica.
Seção II
Processo de seleção
Art. 7º A candidatura ao projeto de Iniciação Cientíﬁca se fará por meio de requerimento de inscrição (formulário para o orientador e formulário para o aluno), anexando o
projeto, conforme estabelecido no edital, que será deferido ou não, em razão dos requisitos exigidos.
Parágrafo único. Os projetos serão analisados e aprovados inicialmente pelo NDE
de cada curso e encaminhados às instâncias superiores da FSH, nos termos do edital
anual.
Seção III
Bolsa de iniciação cientíﬁca
Art. 8º A FSH distribuirá anualmente bolsas de iniciação cientíﬁca, com valor estipulado no edital, quando se tratar de bolsas internas, ou estipulado por organismos de
fomento, ﬁnanciadores de projetos de iniciação cientíﬁca.
Art. 9º. Não será permitida a acumulação da bolsa de iniciação cientíﬁca com outra
modalidade de bolsa concedida pela FSH.
Art. 10. A duração da concessão da bolsa de iniciação cientíﬁca será ﬁxada no
edital, podendo ser renovada, em razão do desempenho do aluno e das necessidades e
características do projeto em desenvolvimento.
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Art. 11. A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, a pedido do aluno, do
professor ou da coordenação do curso, ou em caso dos envolvidos não cumprirem com
as atribuições estabelecidas.
Art. 12. As bolsas de um curso que não forem preenchidas poderão ser disponibilizadas para outro, desde que os projetos apresentados tenham sido aprovados.

CAPÍTULO V
ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS
Art. 13. O aluno-pesquisador deverá se comprometer a:
I - Cumprir carga horária semanal, em horário deﬁnido com o professor-orientador,
não conflitante com suas obrigações discentes, em função das disciplinas em que estiver
matriculado;
II - Atender às orientações do professor orientador;
III - Elaborar relatórios de suas atividades de acordo com o cronograma estabelecido apresentando ao professor orientador;
IV - Guardar sigilo das informações relativas à iniciação cientíﬁca;
V - Elaborar e apresentar, sob orientação do professor, trabalhos em eventos ou
congressos mencionando a condição de aluno da FSH;
VI - participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de iniciação
cientíﬁca promovida pela Instituição;
VII - participar das reuniões de avaliação estabelecidas pela coordenação do curso.
Art.14. O professor orientador de iniciação cientíﬁca deverá se comprometer a:
I - cumprir o cronograma de acompanhamento previsto no projeto quanto à metodologia a ser utilizada para avaliação do aluno-pesquisador;
II - avaliar o desempenho de seus orientandos;
III - encaminhar a frequência do aluno-pesquisador, os relatórios parciais, ﬁnais e
resumos à Direção da FSH, de acordo com os prazos estabelecidos;
IV - mencionar a condição de professor e orientador de iniciação cientíﬁca em
todas as modalidades de divulgação do trabalho desenvolvido;
V - participar das reuniões de avaliação estabelecidas pela Coordenação e o NDE
do curso.
Art.15. A Direção da FSH se compromete a:
I - planejar, executar e avaliar continuamente o Programa Institucional de Iniciação
Cientíﬁca, conforme cronograma estabelecido;
II – cumprir o estabelecido no presente regulamento de iniciação cientíﬁca, edital e
demais documentos relacionados a este componente curricular;
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III - indicar os membros da comissão para a seleção dos projetos;
IV - promover eventos de iniciação cientíﬁca, visando à formação cientíﬁca e pedagógica dos professores e alunos;
V - acompanhar a avaliação geral do aluno-pesquisador, por meio dos relatórios
recebidos;
VI - realizar reuniões estabelecidas no cronograma geral relativo ao programa institucional de iniciação cientíﬁca;
VII - expedir os certiﬁcados de iniciação cientíﬁca e fornecer declarações;
VIII - remanejar vagas entre os projetos, quando ocorrer a demanda e possibilidade.

CAPÍTULO VI
AVALIAÇÃO DO ALUNO-PESQUISADOR
Art. 16. Para avaliação do aluno-pesquisador serão considerados:
I - frequência do aluno pesquisador;
II - relatório parcial de suas atividades de pesquisa;
III - desempenho do aluno nos eventos de iniciação cientíﬁca desenvolvidos na
FSH;
IV - relatório ﬁnal da pesquisa e resumo do trabalho realizado.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. Para os casos não previstos neste Regulamento serão deﬁnidos pela Direção Geral da FSH, seguindo seu Regimento Geral, bem como as demais normatizações
institucionais e a legislação educacional em vigor.
Art. 18. O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação e sua
alteração é competência exclusiva do Conselho de Administração da FSH.

Recife, março de 2022
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