
 

 

SÍNTESE DO EDITAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – FAPCOM 2015/2 

  

1. Para efetivação da inscrição, o aluno deverá entregar diretamente na Secretaria 
Acadêmica: 

I – Carta de intenção contendo: a) as razões de sua participação no programa; b) a linha 
de pesquisa em que desejar trabalhar; c) o tema inicial de sua pesquisa; e) termo de 
ciência das regras dispostas no edital. (cada item em folha separada)  

2. As linhas de pesquisa para o desenvolvimento das atividades de iniciação científica 
são: 

I – Comunicação, Cultura, Sociedade e Educação; 

II – Comunicação, Tecnologias, Ambiente Digital e Mídias; 

III – Comunicação, Filosofia, Ética e Religião. 

3. O pré-projeto de pesquisa deverá ser entregue na Secretaria Acadêmica até o dia 21 
de agosto de 2015, contendo os seguintes itens: 

I – linha de pesquisa e sub-área; 

II – tema; 

III – justificativa; 

IV – objetivos; 

V – problema de pesquisa; 

VI - Hipótese 

VII – metodologia; 

VIII – referência bibliográfica; 

IX – cronograma; 

X – sugestão do nome do orientador. 

 

 

 

 



 

 

 Cronograma 

 Início das inscrições para   
 Iniciação Científica 

  25 de maio de 2015 

 Inscrições e entrega dos  
 Pré-Projetos 

 até 21 de agosto de 2015 

 Divulgação dos Resultados  28 de agosto de 2015 
 Início das Orientações    8 de setembro de 2015 

   

Profa. Dra. Joana T. Puntel 

nucleo.pesquisa@fapcom.edu.br 

O Edital completo está disponível neste link. (atualizado em 25 de maio de 2015). 

A lista de aprovados para a Iniciação Científica do segundo semestre de 2015 
estará disponível neste link, no final de agosto de 2015. 

  

 *** 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA O FUTURO ARTIGO CIENTÍFICO (da 
Iniciação Científica) 

Diagramação: 10 a 15 páginas, fonte times new roman 12, espaçamento 1,5 entre linhas 

Artigo: 

·        Resumo: 500 caracteres com espaço 

·        Palavras-chave 3 a 5 

·        Referencial teórico e metodológico 

·        Descrição do corpus pesquisado 

·        Descrição dos principais resultados 

·        Considerações finais 

·        Referências bibliográficas 

 


