
Unime – União Metropolitana de Educação e Cultura – Lauro de Freitas 

Faculdade de Ciências Sociais – Coordenação dos Cursos de Gestão 

Programa de Iniciação Científica – 2014.2

EDITAL DE ABERTURA 03/2014 

A Coordenação dos Cursos de Gestão da União Metropolitana de Educação e Cultura – Unime – de 

Lauro de Freitas, Bahia, torna público o presente edital com o objetivo de divulgar a abertura de 

inscrições e estabelecer as normas para o processo seletivo e condução do programa de iniciação 

científica em administração no ano de 2014, segundo semestre. 

1. DO PROCESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

1.1. O programa de iniciação científica aqui inicia tem por objetivo contribuir para a introdução de 

alunos(as) da graduação em Administração e CSTs da Unime Lauro de Freitas em atividades  de 

pesquisa referentes à sua área de formação.

1.2 O aluno aprovado na seleção deverá demonstrar disponibilidade para reunião com seu 

orientador(a) de acordo com o quadro apresentado neste edital, assim como frequência mínima de 

75% no curso de metodologia que ocorrerá quinzenalmente aos sábados das 9h as 12h no período 

de 2014.2 e 2015.1.

2. TEMAS DE PESQUISA E VAGAS DISPONÍVEIS 

2.1. Os(as) candidatos(as) deverão escolher um entre os três grandes temas disponíveis para 

desenvolver a sua pesquisa. Seu trabalho deverá, obrigatoriamente, se alinhar a um destes sem 

exceção. 

2.2. Os temas disponíveis são: 

Tema Vagas Professor (a) Horário
A mulher, o mercado de trabalho e as 

relações familiares

2 Shirlei Araújo Terça e/ou quinta das 
17h as 18h

Índice de Felicidade Interna Bruta - 

FIB (GNH)

2 Karina Mizuki Quinta e/ou sexta das 
18h as 19h

Administração e Poder 6 Fabricio Moreira Sexta as 18h ou sábado 
pela manhã

Tema 1: Politicas culturais do 
governo do estado da Bahia para a 
área de música 
Tema 2: Financiamento coletivo para 
a área de música: estudo de casos 
Tema 3: Gestão de pessoas em 

3 Carolina Menezes Segunda, quinta ou sexta 
das 17h as 18h.



empresas juniores

2.3. Cada um dos temas será coordenado por um(a) professor(a) com experiência de formação/

ensino/pesquisa no campo, o(a) qual orientará o processo de iniciação científica dos(das) estudantes 

a este vinculados. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail unimeic@gmail.com durante o período 

compreendido entre 09 a 17 de outubro de 2014. O candidato(a) deve enviar mensagem para o e-

mail acima manifestando interesse em participar da seleção, onde receberá o link para a ficha de 

inscrição, devendo preenchê-la e enviar também seu currículo profissional. Toda a comunicação 

com os candidatos, bem como divulgação de resultados, inscrições e posteriores contatos, será por 

correio eletrônico informado no ato da inscrição.

3.2. Poderão se inscrever: 

a. Estudantes do Bacharelado em Administração em situação regular de matrícula, que estejam 

cursando do primeiro ao sétimo semestre. 

b. Estudantes dos CSTs de Logística, Recursos Humanos e/ou Gestão Comercial em situação 

regular de matrícula que estejam cursando do primeiro ao terceiro semestre ou equivalente.

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. O processo seletivo consistirá em duas fases eliminatórias e classificatórias. 

4.2. A primeira fase se consistirá em uma análise da ficha de inscrição, currículo profissional e 

disponibilidade.. Será avaliado o perfil do aluno em relação à atividade de pesquisa, bem como o 

alinhamento de suas intenções de pesquisa aos grandes temas propostos. 

4.3. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 20 de outubro de 2014, a partir das 19 horas. 

4.4. A segunda fase consistirá em uma entrevista presencial a ser realizada exclusivamente com os 

candidatos considerados classificados na primeira fase, sendo conduzida pelo coordenador da 

Iniciação Científica, prof. Fabricio Santos Moreira, entre os dias 22, 23 e 24 de outubro.

4.4. A divulgação do resultado final do processo seletivo acontecerá no dia 27 de outubro de 2014, 

a partir das 19 horas. 

5. DA ATIVIDADE DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

5.1. O processo de iniciação científica será conduzido através da orientação de um(a) docente/



coordenador(a) para cada um dos grandes temas aqui listados, o qual conduzirá os trabalhos dentro 

de seus próprios critérios. 

5.2. O formato da pesquisa, as atividades gerais, o cronograma, os objetivos, bem como quaisquer 

outros fatores referentes ao planejamento e condução do processo de pesquisa será definido pelo(a) 

docente/coordenador(a) do tema. 

5.3. Aos estudantes que eventualmente venham a ser aprovados e agregados ao processo de 

pesquisa não será oferecida nenhuma bolsa, ou quaisquer outras contrapartidas financeiras ou de 

ajuda de custo. 

5.4. A atividade de pesquisa se verterá em horas de atividades extracurriculares para os estudantes 

aprovados e agregados ao programa que desenvolvam todas as tarefas propostas pelo docente/

coordenador num total de quarenta horas. A emissão de certificados comprobatórios destas 

atividades só será efetivada se o(a) estudante completar a atividade de iniciação científica nos 

termos deste edital. 

5.5. Para ser considerado completa a atividade de iniciação científica o(a) estudante deverá: (1) 

permanecer vinculado ao programa por, no mínimo, um ano a partir da data de sua inclusão; 

(2) cumprir todas as demandas do(a) orientador(a) ao(a) qual estará vinculado(a); (3) produzir ao 

menos um artigo científico com condições de publicação em congresso e/ou revista científica da 

área ao qual o tema está vinculado; (4) Obter frequência mínima de 75% e aprovação no curso de 

metodologia  (5) cumprir com todos os pré-requisitos contidos neste edital, bem como com todas as 

resoluções que venham a ser emitidas pelo Colegiado de Iniciação Científica. 

5.6. Somente o(a) docente/coordenador(a) do tema ao qual o estudante estiver vinculado poderá 

atestar, ou não, a participação e regularidade deste nas atividades. 

5.7. Os comprovantes de atividades extracurriculares serão emitidos pelo coordenador do curso, 

exclusivamente sob demanda do(da) docente/coordenador(as) e apenas depois de verificada a 

participação efetiva e conclusão dos trabalhos propostos ao(a) estudante. 

5.8. O grupo de docentes/coordenadores(as) dos grandes temas aqui listados comporão, para efeito 

de gestão e foro de discussão, um colegiado deliberativo denominado Colegiado de Iniciação 

Científica. Este se reunirá regularmente para avaliação da condução dos trabalhos, bem como 

extraordinariamente quando se fizer necessário. 

5.9. As regras de funcionamento interno, periodicidade de reuniões e atividades do Colegiado de 

Iniciação Científica serão definidas pelo próprio colegiado. 

6. CLÁUSULAS DE RESERVA 

6.1. Durante o processo seletivo, à Banca de Seleção reserva-se o direito de decidir sobre casos 

omissos e as situações não previstas no presente edital. 

6.2. À Banca de Seleção também se reserva o direito de não preencher todas as vagas disponíveis, 



a critério dos professores envolvidos no processo seletivo.

6.3. No decorrer do processo de pesquisa, ao Colegiado de Iniciação Científica reserva-se o direito 

de decidir sobre casos omissos e as situações não previstas no presente edital. 

6.4. À Coordenação dos Cursos de Gestão da Unime reserva-se foro para resolução dos casos 

extraordinários. 

Lauro de Freitas, 08 de outubro de 2014

Prof. Fabricio Santos Moreira

Coordenador da Iniciação Cientifica

Prof.a MSc. Shirlei Araújo

Coordenadora do Bacharelado em Administração

Prof.a MSc. Erica Elena Avdzejus 

Coordenadora dos Cursos de Bacharelado Tecnológico em Gestão 


