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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT/Cesupa 

Edital nº 65/2022 

 

1. Apresentação 

1.1. O Reitor do Centro Universitário do Estado do Pará - CESUPA, no uso 

de suas atribuições legais e regimentais, com base Regimento Geral do 

CESUPA, comunica, aos interessados, a realização do PROCESSO 

SELETIVO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 

TECNOLÓGICA - PIBICT/CESUPA, válido para o ano letivo de 2023, a 

fim de selecionar Bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica para 

atividades de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, cujos projetos 

tenham ativa participação de alunos e docentes, preferencialmente 

cadastrados em grupos de pesquisa do CNPq (Anexo I), devendo os 

mesmos de modo igualmente preferencial, estar associados às Linhas de 

Pesquisas dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu já 

implementados na instituição, definidas no Anexo II deste Edital. 

1.2 O Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica – 

PIBICT/CESUPA, é um programa voltado para o desenvolvimento do 

pensamento científico e tecnológico e iniciação à pesquisa de estudantes 

dos cursos de graduação do CESUPA. 

 

2. Dos objetivos do Programa 

2.1 Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e 

desenvolvimento do pensamento científico e tecnológico de estudantes de 

graduação do CESUPA; 

2.2 Dar continuidade à formulação de uma política de iniciação científica 

e desenvolvimento tecnológico desenvolvendo as bases para a 

implantação de Programas Stricto Sensu; 

2.3 Desenvolver no aluno a capacidade de identificação de problemas e 
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proposição de soluções estratégicas por meio da pesquisa, para as 

diversas problemáticas sociais; 

2.4 Capacitar o aluno para trabalhar em equipes multidisciplinares, 

desenvolver habilidades de leitura e interpretação de dados, a partir de 

um grande volume de informações; 

2.5 Possibilitar maior interação entre a graduação e a pós-graduação; 

2.6 Qualificar alunos para os programas de pós-graduação; 

2.7 Desenvolver a criação e inovação em produtos e processos nas 

diversas áreas do conhecimento; 

2.8 Estimular pesquisadores produtivos a envolverem estudantes de 

graduação nas atividades científica e tecnológica; 

2.9 Proporcionar ao aluno, orientado por pesquisador qualificado, a 

aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa e de base tecnológica, 

bem como estimular o desenvolvimento do pensamento científico, 

criativo e inovador. 

 

3. Das inscrições e condições de participação 

3.1 As inscrições deverão ser realizadas no período de 29/11/2022 até 

09/01/2023, observado o CRONOGRAMA constante do Anexo III deste 

Edital. 

3.2 Somente poderão submeter propostas a este Edital docentes do 

quadro permanente do CESUPA. 

3.3 Os alunos deverão ser indicados à bolsa pelos docentes e devem estar 

regularmente matriculados nos Cursos de Graduação do CESUPA, a partir 

do terceiro período, sendo vedada a inscrição daqueles que estejam 

cursando o último período do Curso. 

3.4 As inscrições serão realizadas eletronicamente a partir do 

preenchimento da ficha de inscrição no Google Forms no site do CESUPA 

(https://forms.gle/1EgEo63MaxoT4j4XA). 

3.4.1 Os docentes deverão submeter as propostas, indicando o aluno 

vinculado ao projeto, no formulário de submissão. 

3.5 No ato da inscrição deverão ser anexados os seguintes documentos:  

a) Projeto de Iniciação Científica ou Tecnológica, que deve seguir o 

https://forms.gle/1EgEo63MaxoT4j4XA
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modelo apresentado no Anexo IV, em formato PDF. 

b) Plano de Trabalho do Bolsista, vinculado a um Projeto de Iniciação 

Científica ou Tecnológica, que deve seguir o modelo apresentado no 

Anexo V, em formato PDF; 

c) Termo de Aceite de Orientação assinado pelo orientador, conforme o 

Anexo VI, em versão PDF 

d) Termo de Compromisso assinado pelo aluno, conforme o Anexo VII, 

em versão PDF. 

3.5.1 O CESUPA atua em conformidade com a vigente Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709 de 14/08/2018), nos 

termos da sua Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, 

disponível no site da instituição em “documentos institucionais” 

(www.cesupa.br).  

3.5.2 Os dados pessoais dos candidatos, coletados e tratados pelo 

CESUPA, têm por finalidade específica a inscrição e participação dos 

referidos candidatos no presente Processo Seletivo, tendo como base 

legal as normas institucionais referentes à Iniciação Científica e 

Tecnológica – PIBICT/CESUPA e legislação educacional.  

3.6 As propostas aprovadas e não classificadas para a obtenção de 

bolsas no Edital nº 51/2022 podem submeter o mesmo Projeto Final 

para concorrer às bolsas institucionais deste Edital. 

3.7 O docente, caso não esteja orientando nenhum outro aluno bolsista 

na instituição, pode ser contemplado com até 2 (duas) bolsas. Caso o 

docente já esteja realizando a orientação de bolsistas, mediante 

aprovação e classificação no Edital nº 51/2022, só poderá ser 

contemplado com mais 1 (uma) bolsa. 

3.8 Serão indeferidas as indicações de candidatos, seguintes casos:  

a) Alunos que não estejam regularmente matriculados nos Cursos de 

Graduação do CESUPA; 

b) Alunos punidos com sanções disciplinares nos Termos do Regimento 

Geral do CESUPA e do Código de Conduta do CESUPA; 

c) Plano de Trabalho sem o Termo de Aceite de Orientação assinado pelo 

orientador ou sem o Termo de Compromisso assinado pelo aluno; 

d) Plano de Trabalho fora dos padrões recomendados no modelo do Anexo 
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V deste Edital.  

 

4. Do processo seletivo 

4.1 O bolsista será selecionado mediante Processo Seletivo interno, 

constituído por 02 (DUAS) ETAPAS, a seguir descritas: 

4.1.1 A PRIMEIRA ETAPA, de caráter classificatório e eliminatório, será 

constituída pela Avaliação do HISTÓRICO ESCOLAR (HE) dos candidatos 

indicados para as bolsas nos projetos:  

a) A COGRAD fará a avaliação do Histórico Escolar.   

b) A avaliação do Histórico Escolar do candidato será realizada a partir 

de consulta da média geral dos alunos a partir das notas das disciplinas 

já cursadas, disponíveis no sistema, não sendo necessário que o candidato 

entregue o histórico.  

c) Será eliminado o candidato reprovado em algum semestre do curso, 

consoante às normas institucionais, e com média inferior a 7.0 (sete). 

4.1.2 A SEGUNDA ETAPA, de caráter classificatório e eliminatório, será 

constituída por AVALIAÇÃO DO PROJETO, a partir da análise dos 

documentos submetidos pelo docente, conforme item 3.5 deste Edital. 

4.1.2.1 Será eliminado o docente que enviar projeto considerado 

incompleto ou incompatível com o método da proposta e fora dos padrões 

do Anexo IV. 

4.1.2.2 A seleção dos projetos levará em conta os critérios de mérito, 

vinculação aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e conexão com 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), como os mais relevantes, 

em termos de prioridade. 

4.1.2.3 Terão prioridade os projetos vinculados às linhas de pesquisa dos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.  

4.2 A análise e seleção por Comitê Científico, especialmente designado, 

será realizada no período de 10/01/2023 até 05/02/2023, conforme 

CRONOGRAMA constante do Anexo III deste Edital.  

4.2.1 O resultado da análise dos projetos deverá ser enviado pelo Comitê 

Científico à COGRAD até o dia 10/02/2023. 
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5. Requisitos e compromissos do bolsista 

5.1 Estar regularmente matriculado em um dos Cursos de Graduação do 

CESUPA. 

5.2 Ter autorização e concordância do orientador para o Plano de 

Trabalho, anexando o TERMO DE ACEITE no ato da inscrição. 

5.3 Os alunos deverão ter disponibilidade para realizar as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico nos horários estabelecidos pelo 

orientador, obedecendo a um mínimo de 12 (doze) horas semanais, em 

horário não conflitante com o de suas aulas, durante o primeiro e o 

segundo semestre letivo de 2023.  

5.4 Alunos detentores de bolsas e/ou descontos de outra natureza, 

concedidas pela instituição ou por Convenção Coletiva, se aprovados no 

presente Processo Seletivo deverão, obrigatoriamente, optar por uma 

única modalidade de bolsa, sendo vedado o acúmulo de bolsas e/ou 

descontos. A opção deverá ser registrada por meio de REQUERIMENTO 

ON-LINE À COORDENAÇÃO DE CURSO, com encaminhamento à COGRAD. 

5.5 Alunos participantes do Programa Universidade Para Todos – 

PROUNI, ou que já possuam bolsa integral de qualquer natureza, no 

CESUPA, poderão participar do concurso e exercer as atividades de 

iniciação científica ou tecnológica, sem remuneração e/ou desconto, 

tendo em vista a vedação ao acúmulo de bolsas e/ou descontos. 

5.6 No caso de ocorrer qualquer sanção disciplinar nos termos do 

Regimento Geral e do Código de Ética e Conduta do CESUPA, durante a 

vigência e execução do plano de trabalho o aluno perderá a bolsa. 

5.7  Fazer referência à sua condição de bolsista do PIBICT/CESUPA nas 

publicações e trabalhos apresentados em congressos e seminários 

decorrentes de seu trabalho, observando também as normas do 

Regulamento da Política Institucional de Propriedade Intelectual. 

5.8 Preencher o Relatório Parcial e o Relatório Final que constam no 

sistema do aluno on-line, de acordo com o período definido, enviado pela 

COGRAD ao orientador.  

5.9 Devolver ao CESUPA, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) 

recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e compromissos 

estabelecidos acima não sejam cumpridos; 

5.10 Assinar o TERMO DE COMPROMISSO - ALUNO PIBICT. 



 
 

 

6 
 
 

5.11 Em caso da impossibilidade de continuar com a pesquisa, caberá a 

substituição do aluno, indicado pelo professor orientador via 

REQUERIMENTO, que será validada pela COGRAD. No caso de condição 

de bolsista, será feita análise para recebimento de bolsa ao aluno 

substituto. 

 

6. Requisitos e compromissos do orientador 

6.1 Ser docente do quadro permanente de docentes do CESUPA. 

6.2 Não estar afastado ou licenciado integralmente ou parcialmente de 

Instituição no período de vigência da bolsa. 

6.3 Possuir experiência compatível com a função de Orientador (a) e 

formador de recursos humanos. 

6.4 Possuir título preferencialmente de Doutorado. 

6.5 Caso o orientador já tenha participado de projetos aprovados em 

Editais anteriores, o mesmo deve estar sem pendências junto à COGRAD, 

e com suas obrigações de ORIENTADOR cumpridas, nos termos do 

Manual do PIBICT. 

6.6 Cada docente poderá orientar até 02 (dois) bolsistas, salvo situações 

excepcionais, desde que não esteja orientando nenhum outro aluno 

bolsista na instituição. Caso o docente já esteja realizando a orientação 

de bolsistas, mediante aprovação e classificação no Edital nº 51/2022, só 

poderá orientar mais 1 (um) bolsista. 

6.7 Orientar o bolsista nas diferentes fases do trabalho científico, 

incluindo a elaboração dos relatórios parcial e final e a divulgação dos 

resultados em congressos, seminários e publicações. 

6.8 Incluir o nome do bolsista em publicações e trabalhos apresentados 

em eventos científicos, cujos resultados tiveram a participação efetiva do 

bolsista, observando também as normas do Regulamento da Política 

Institucional de Propriedade Intelectual. 

6.9 Acompanhar obrigatoriamente a apresentação dos bolsistas, por 

ocasião da Jornada de Iniciação Científica e Extensão do CESUPA. 

6.10 É de responsabilidade do orientador, informar ao orientando os 

prazos de entrega do Relatório Parcial e Relatório Final. 

6.11 Encaminhar à COGRAD, o relatório parcial e o relatório final do (s) 
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bolsista (s) e voluntário (s) até o último dia letivo do segundo bimestre, 

conforme calendário acadêmico, primeiro e segundo semestres, 

respectivamente, considerando os prazos determinados pela COGRAD. 

6.12 É vedado ao orientador repassar a outro docente a orientação de seu 

bolsista, sem o consentimento da COGRAD. Em caso de impedimento 

eventual do orientador, a bolsa retorna à COGRAD. 

6.13 Em caso de necessidades justificadas, o orientador poderá solicitar 

a substituição do bolsista, cabendo à COGRAD a avaliação. 

6.14 Em caso da impossibilidade de continuar com a orientação, caberá a 

substituição do professor orientador, que será validada pela COGRAD. 

6.15 A não entrega do Relatório parcial e do Relatório final nos prazos 

determinados pela COGRAD, ensejará em desligamento no PIBICT. 

 

7. Duração 

7.1 O presente Edital abrange os períodos de fevereiro a junho e agosto 

a dezembro do ano letivo de 2023, admitindo-se renovações, a critério 

do orientador, com anuência da COGRAD. 

8. Cancelamento e substituição de bolsistas 

8.1 O cancelamento e a substituição de bolsistas deverão ser submetidos, 

através de requerimento à COGRAD para posterior deliberação. 

8.2 Os bolsistas excluídos não poderão retornar ao Programa na mesma 

vigência. 

 

9. Do resultado final 

9.1 O resultado final será divulgado até a data 10/02/2023 no site do 

CESUPA (www.cesupa.br), conforme CRONOGRAMA constante do Anexo 

IV deste Edital.  

9.2 Não será concedida revisão para nenhuma das Etapas e nem será 

recebido recurso de qualquer natureza. 

9.3  O aluno com o Plano de Trabalho aprovado deverá estar regularmente 

matriculado até a data do resultado final. 

 

http://www.cesupa.br/
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10. Dos voluntários ao PIBICT/Cesupa 

10.1 Os alunos que inscreverem os planos de trabalho em áreas não 

prioritárias (Anexo II deste Edital) atuarão como VOLUNTÁRIOS. 

10.2 Alunos aprovados neste Processo Seletivo, porém, não selecionados 

com recebimento de bolsa, poderão atuar como VOLUNTÁRIOS do 

Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, nas áreas prioritárias.  

10.3 A atuação como voluntário para os projetos das áreas prioritárias 

deverá ser solicitada via requerimento à Coordenação do referido Curso, 

no prazo de 72 (setenta e duas) horas, após a publicação do Resultado 

Final nos termos deste Edital. 

10.4 O aluno voluntário do PIBICT/CESUPA não receberá bolsa e/ou 

descontos de qualquer natureza.  

10.5 Critérios da seleção de voluntários: 

a) Estar regularmente matriculado no CESUPA; 

b) Ter o projeto de pesquisa aprovado no PIBICT do ano letivo vigente, 

desde que não selecionado como bolsista; 

c) Apresentar o Termo de Aceite do Orientador. 

 

11. Dos bolsistas ao PIBICT/Cesupa 

11.1  O PIBICT/CESUPA ofertará um total de 22 (vinte e duas) bolsas 

no valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais) cada uma.  

11.2  Após a sua aprovação no certame, o bolsista deverá informar por 

meio de Requerimento on-line à COGRAD: o nome do Banco, Agência, 

número da Conta e CPF em sua titularidade para recebimento do valor da 

bolsa, até 10/02/2023. 
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11.3 O bolsista cumprirá, em horário não conflitante com o das aulas, o 

mínimo de 12 (doze) horas semanais de atividades, distribuídas entre as 

atividades especificadas no Plano de Trabalho. 

11.4  O exercício da iniciação científica e tecnológica não implica em 

vínculo empregatício do discente com o CESUPA ou com a Associação 

Cultural e Educacional do Pará – ACEPA, mantenedora do CESUPA. 

11.5 O discente selecionado receberá as informações do(a) 

Orientador(a) em relação ao preenchimento dos relatórios e prazos que 

deverão ser respeitados para a manutenção da bolsa.  

11.6 Se o Plano de Trabalho aprovado envolver pesquisa com seres 

humanos, deverá ser comprovada a submissão ao Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do CESUPA. 

11.7 Ao concluir satisfatoriamente o Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica, o discente, bolsista ou voluntário, fará jus a um 

CERTIFICADO, assinado pela Pró-Reitoria de Graduação e Extensão do 

CESUPA, com carga horária total de 480 (quatrocentos e oitenta) horas.  

11.7.1 O aluno terá direito ao certificado, após a apresentação na Jornada 

Científica e Tecnológica CESUPA, referente ao tema de pesquisa aprovado 

neste Edital e desde que atendidas todas as responsabilidades e 

atribuições.  

11.8 Os casos omissos serão dirimidos pelo Reitor do Centro Universitário 

do Estado do Pará - CESUPA. 

Belém (PA), 29 de novembro de 2022. 

JOÃO PAULO MENDES FILHO 

Vice-Reitor 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT/Cesupa 

Edital nº 65/2022 

Anexo I – GRUPOS DE PESQUISA DO CESUPA 

CADASTRADOS E CERTIFICADOS NO CNPq 

 

Área 

Predominante 

Nome do Grupo Nome do Líder 

 

Ciência da 

Computação 

GameLab Ricardo Melo 

Casseb do Carmo 

Ciência da 

Computação 

HAL - Grupo de Estudos Temáticos 

em Inteligência Artificial 

Polyana Santos 

Fonseca 

Nascimento 

Ciência da 

Computação 

Cesupa GameLab Pedro Henrique 

Sales Girotto 

Ciência da 
Computação 

Grupo de Estudos Temático em 
Computação Aplicada (GET-COM) 

Marcos Paulo 
Alves de Sousa 

Ciência da 
Computação 

Tecnologias Sociais Alessandra 
Natasha 

Alcantara 

Barreiros 

Baganha 

Ciências 

Ambientais 

Grupo de Estudos em Inteligência 

Territorial (GIT) 

Marcos Paulo 

Alves de Sousa 

Direito Emprego, Subemprego e Políticas 
Públicas na Amazônia 

Suzy Elizabeth 
Cavalcante Koury 

Direito Concretização dos Direitos 
Fundamentais e sua 

fundamentação: abordagens a 

partir da teoria do processo, da 

Jean Carlos Dias 
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análise econômica e das teorias da 
justiça 

Direito Hermenêutica dos direitos 
fundamentais no sistema 

interamericano de proteção aos 
direitos humanos 

Natalia 
Mascarenhas 

Simões Bentes 

Direito MinAmazônia - Políticas Públicas e 

Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) na Amazônia 

Ana Elizabeth 

Neirão Reymão 

Direito Pura Teoria do Direito Filipe Augusto 

Oliveira 

Rodrigues 

Direito Consumo Responsável e 
Globalização Econômica 

Dennis Verbicaro 

Direito Direito, Desenvolvimento e Meio 
Ambiente na Amazônia 

Luciana Costa da 
Fonseca 

Direito Tributação e Desenvolvimento na 
Amazônia 

Lise Vieira da 
Costa Tupiassu 

Merlin 

Direito JUDEX PERFECTUS - História 

Política, Intelectual e Cultural do 

Direito Moderno 

Sandro Alex de 

Souza Simões 

Direito História do Direito Público: 

Evolução Semântica dos Conceitos 

de Cidadania, Soberania e 
Nacionalidade 

Sandro Alex de 

Souza Simões 

Direito Trabalho Decente José Claudio 
Monteiro de Brito 

Filho 

Educação Ensino em Saúde - Educação 
Médica 

Bruno Acatauassú 
Paes Barreto 

Enfermagem Políticas de saúde, educação e 
processo de enfermagem nas 

populações da Amazônia - PEPPA 

João Victor 
Moura Rosa 
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Engenharia de 
Produção 

Engenharia de Processos aplicada 
a negócios 

Andréa Cristina 
Marques de 

Araújo 

Engenharia 

Elétrica 

LPCTI - Laboratório Paraense de 

Cidades e Tecnologias Inteligentes 

Fábio Rocha de 

Araújo 

Engenharia 

Elétrica 

Iniciação Científica em Engenharia 

de Computação 

Andréa Cristina 

Marques de 

Araújo 

Engenharia 

Elétrica 

Robótica Aplicada Luciana de 

Azevedo Vieira 

Fisiologia Neurociência Teórica e Aplicada Walther Augusto 

de Carvalho 

Fisioterapia e 

Terapia 

Ocupacional 

Saúde e Movimento Wiviane Maria 

Torres de Matos 

Freitas 

Medicina Grupo de Pesquisa em 

Reumatologia – CESUPA 

Glauce Leão Lima 

Medicina Hormônios, Metabolismo e 

Oncogênese 

Milena Coelho 

Fernandes 

Caldato 

Medicina Grupo de Pesquisa Experimental 

do Cesupa 

Edson Yuzur 

Yasojima 

Odontologia Técnicas, inovações tecnológicas e 
materiais para prevenção, 

diagnóstico e terapia na Clínica 

Odontológica 

Cristiane de Melo 
Alencar 

Odontologia Técnicas, inovações tecnológicas e 

materiais para prevenção, 

diagnóstico e terapia na Clínica 

odontológica 

Paula Mendes 

Acatauassú 

Carneiro 

Odontologia Patologia Bucal Patricia de 

Almeida 
Rodrigues 

Odontologia Biomateriais e Novas tecnologias Patricia de 
Almeida 

Rodrigues 
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Psicologia Laboratório de Psicologia, 
Desenvolvimento Humano e Saúde 

Mental – LAPHS 

Edson Júnior 
Silva da Cruz 

Saúde Coletiva Pesquisa Clínica em Atenção 

Primária à Saúde 

Haroldo José de 

Matos 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT/Cesupa 

Edital nº 65/2022 

Anexo II – LINHAS DE PESQUISA DOS PROGRAMAS DE 

PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO CESUPA 

 

1. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO, POLÍTICAS 

PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

Linhas de Pesquisa: 

 

a) DIREITO, POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS 

 

Descritor: Investiga as relações entre a proteção jurídica dos direitos 

humanos, tendo como pano de fundo as políticas públicas para a região 

amazônica. Nesta linha devem ser contextualizados os projetos cuja 

pesquisa tenha por objetivo desenvolver a discussão aplicada sobre como 

os instrumentos jurídicos podem ser utilizados para criar, formular, 

monitorar e avaliar políticas públicas para ampliar e melhorar a proteção 

dos direitos humanos, em especial, na região amazônica. 

 

Docentes: Natália Simões Bentes, Lise Vieira da Costa Tupiassú Merlin, 

Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, Ana Elizabeth Reymão, Juliana 

Rodrigues Freitas e Luciana Costa da Fonseca. 

 

b) DIREITO, AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL  

 

Descritor: Investiga a tutela do meio ambiente sob a perspectiva jurídica, 

mas com uma abordagem multidisciplinar a respeito dos desafios de 

desenvolvimento da região. Nesta linha devem ser contextualizados os 

projetos cuja pesquisa tenha por objetivo, de forma aplicada, desenvolver 

a discussão quanto aos problemas relacionados ao ambiente natural e 

urbano na Amazônia, tendo como pano de fundo o desenvolvimento 

regional. 
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Docentes: Jean Carlos Dias, José Henrique Mouta, Homero Lamarão Neto, 

José Cláudio Monteiro de Brito Filho e Vanessa Rocha Ferreira. 

 

c) Direito e Relações Privadas na Amazônia  

Nesta linha devem ser contextualizados os projetos cuja pesquisa tenha 

por objetivo problemas relacionados ao direito privado no contexto da 

nossa região.  

Docentes: Sandro Alex Souza Simões, Homero Lamarão Neto, Jean Carlos 

Dias, Dennis Verbicaro, Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, Vanessa Rocha 

Ferreira e Luis Antonio Monteiro de Brito. 

 

2. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CLÍNICA ODONTOLÓGICA 

 

Linhas de Pesquisa: 

 

a) PATOLOGIA ORAL 

 

Descritor: Fármacos Anti-Infecciosos; Agentes Antimicrobianos; 

Laserterapia; Patologia bucal; Neoplasias bucais; Antígenos HIV. Avaliar 

marcadores relacionados à invasão e proliferação tumoral e resposta 

imunológica a agentes infecciosos. Avaliar os efeitos e benefícios da 

Fotobiomodulação. 

 

Docentes: Douglas Magno Guimaraes, Fabrício Mesquita Tuji, Marcelo 

Newton Carneiro, Paula Gabriela Faciola Pessoa de Oliveira e Silvio 

Augusto Fernandes de Menezes. 

 

b) BIOMATERIAIS E NOVAS TECNOLOGIAS  

 

Descritor: Medicamento fitoterápico; materiais biocompatíveis; 

aplicações da epidemiologia; bases de dados de produtos farmacêuticos; 

saúde bucal. Objetivo: Estudar as propriedades dos biomateriais e novas 

tecnologias, proporcionando o suporte técnico e inovação tecnológica de 

produtos farmacêuticos a partir de matérias-primas de origem natural, 

científico para utilização na clínica odontológica. Realizar pesquisas para 

o desenvolvimento e sintética ou biotecnológica. Investigar produtos 

naturais com potencial de atividade biológica. Realizar estudos de 

natureza epidemiológica com o objetivo de identificar e oferecer 



 
 

 

16 
 
 

alternativas para solução dos problemas de saúde, em especial a 

população ribeirinha e indígena, e assim contribuir para modificação dos 

indicadores de qualidade da saúde bucal da região amazônica. 

 

Docentes: Aluísio Ferreira Celestino Junior, Ceci Baker de Melo, Cristiane 

de Melo Alencar, Fabrício Mesquita Tuji, Jesus Maués Pinheiro Junior, 

Mileide da Paz Brito, Paula Mendes Acatauassu Carneiro e Sandro 

Cordeiro Loretto. 

 

3. PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO EM SAÚDE - 

EDUCAÇÃO MÉDICA 

 

Linhas de Pesquisa: 

 

a)  PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA ÁREA MÉDICA 

 

Descritor: Nesta linha de pesquisa incluem-se projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de produtos relativos a processos de ensino, de 

aprendizagem e de avaliação na área médica, compatíveis com propósitos 

educativos da atualidade, tais como Aprendizagem Baseada em 

Problemas (PBL) e integração de conteúdos e investigação de contextos 

de aprendizagem que consideram o aluno como centro, tanto em termos 

teóricos, como práticos, disciplinares, interdisciplinares e 

transdisciplinares. 

 

Docentes: Adenauer Marinho de Oliveira Góes Junior, Ariney Costa de 

Miranda, Bruno Acatauassu Paes Barreto, Haroldo José de Matos, 

Leonardo Mendes Acatauassu Nunes e Milena Coelho Fernandes Caldato. 

 

b) FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE 

 

Descritor: Esta linha de pesquisa agrega projetos de pesquisa e 

desenvolvimento de produtos relativos a processos de desenvolvimento 

profissional docente, considerando o pleno exercício de suas atividades 

na educação médica. Consideram-se, também, projetos que busquem 

investigar e desenvolver modelos teóricos e práticos de medidas para 

diagnóstico e avaliação de competências e habilidades humanas 
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relacionadas à saúde e à qualidade de vida e dos aspectos biopsicossociais 

no processo saúde de ensino-aprendizagem. 

 

Docentes: Ana Emília Vita Carvalho, Cláudio Eduardo Correa Teixeira, 

Haroldo José de Matos, Ismari Perini Furlaneto e Luciana Brandão 

Carreira. 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT/Cesupa 

Edital nº 65/2022 

Anexo III – CRONOGRAMA 

 

EVENTO PERÍODO 

Submissão dos Projetos 
29/11/2022 até 

09/01/2023 

Avaliação dos Projetos 

10/01/2022 até 
05/02/2023 

 

Divulgação dos Projetos Aprovados 10/02/2023 

Envio dos Dados Bancários dos Bolsistas 

p/COGRAD 
10/02/2023 

Início das atividades PIBICT (a todos os 
aprovados) 

13/02/2023 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT/Cesupa 

Edital nº 65/2022 

Anexo IV – MODELO DO PROJETO 

 

O Projeto deve estar contido em, no máximo, 10 (dez) páginas de texto. 
Os itens a basear a sua elaboração devem ser os seguintes: 
 

1. Título do projeto: 
 

2. Professor orientador: (docente do quadro permanente do CESUPA. 

Inserir, como nota de rodapé: curso(s) que atua no CESUPA, e-mail e link 

para Currículo Lattes). 

 

3. Vinculação: 

( ) Linha de Pesquisa 

( ) Grupo de Pesquisa 

Qual?: 

 

4. Quantidade de bolsas solicitadas: 
 

Modelo: 

 

BOLSA DISCENTE CURSO Justificativa sucinta 

1    

2    

 

5. Resumo: Apresentação sucinta do projeto de pesquisa ou de 

desenvolvimento tecnológico e inovação (até 200 palavras, estruturado 
no padrão ABNT). 

 
6. Introdução: Apresentação do problema e a delimitação do projeto de 

pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico e inovação, a partir das mais 
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recentes obras científicas disponíveis que tratem do assunto ou que deem 

embasamento teórico e metodológico para o desenvolvimento do projeto. 
 
7. Justificativa: Abordagem sobre a relevância e a viabilidade do projeto. 

 
8. Objetivos: Formulação dos objetivos (geral e específicos), com as 

pretensões do projeto de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico e 
inovação. 

 

9. Metodologia: Referência aos métodos e técnicas utilizados para a 
realização do projeto de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico e 
inovação. 

 

10. Cronograma: dimensionamento de cada uma das etapas do 

desenvolvimento do projeto de pesquisa ou de desenvolvimento 

tecnológico, no tempo disponível para sua execução. 

 

Deve-se levar em consideração desde os levantamentos iniciais até a 

redação e entrega dos relatórios parcial e final referentes ao Projeto e 
participação na Jornada de Iniciação Científica, Tecnológica e de 

Extensão “Professora Elza Dantas” do CESUPA. 

 

Modelo: 

AÇÕES/MESE
S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ação 1 X X X X X X X X X X X X 

Ação 2 X X X X X X X X X X X X 

Ação 3 X X X                   

 

11. Plano de Trabalho do Bolsista: descrição das atividades a serem 
desenvolvidas pelos estudantes do projeto (se mais de um estudante, um 

plano para cada estudante). O plano de trabalho deve descrever as 

principais atividades dos estudantes e ser incluído como APÊNDICE do 
projeto. Modelo: Disponível no ANEXO V. 
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OBS: Se o Plano de Trabalho envolver pesquisa com seres humanos, 

deverá ser comprovada a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP 
do CESUPA. 
 

12. Referências: Utilizar as normas estabelecidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

 
Formatação do projeto: A formatação do documento deve seguir os 

seguintes parâmetros: uso de fonte Times New Roman, corpo 12 e 
entrelinha 1,5; formato A4 (29,7 x 21 cm); orientação do papel: retrato; e 

Margens: superior - 3 cm; inferior - 2 cm; direita - 2 cm; esquerda - 3 cm. 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT/Cesupa 

Edital nº 65/2022 

Anexo V – MODELO DE PLANO DE TRABALHO DO 

BOLSISTA 

 

O Plano de Trabalho deverá conter até 18.000 caracteres. 

Apresentação: Aluno (a), Matrícula, Nome do Curso, Título do Plano de 

Trabalho, Orientador (a), Linha de Pesquisa escolhida e Projeto ao qual o 

Plano de trabalho está vinculado. 

Resumo: Apresentação concisa das ideias descritas no Plano de Trabalho. 

Introdução: Apresentação do problema e a delimitação da pesquisa a 

partir das mais recentes obras científicas disponíveis que tratem do 

assunto ou que deem embasamento teórico e metodológico para o 

desenvolvimento do Plano de Trabalho. 

Justificativa: Abordagem dos seguintes elementos: a relevância e a 

viabilidade do Plano de Trabalho. 

Objetivos: Formulação de suas pretensões com o Plano de Trabalho. 

Esclarece e revela os focos de interesse da pesquisa. Os objetivos 

dividem-se em geral e específicos.  

Metodologia: Referência aos métodos e técnicas utilizados para a 

realização do Plano de Trabalho. 

Cronograma: Dimensionamento de cada uma das etapas do 

desenvolvimento do Plano de Trabalho, no tempo disponível para sua 
execução. Geralmente os cronogramas são divididos em meses. 

Referências: Utilizar as normas estabelecidas pela ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas).  
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Termo de Aceite do Orientador: Documento digitalizado com a 

assinatura do orientador.  

OBS: Se o Plano de Trabalho envolver pesquisa com seres humanos, 
deverá ser comprovada a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do CESUPA. 
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT/Cesupa 

Edital nº 65/2022 

Anexo VI – TERMO DE ACEITE DA ORIENTAÇÃO 

 

Eu, _____________________________________ aceito orientar o trabalho 
intitulado 
______________________________________________________________

______________________________________________________________
__________, de autoria do(a) aluno(a) 

______________________________________________, declarando ter 

total conhecimento das normas de realização de Trabalhos Científicos 

vigentes, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, adotada para as 

orientações do PIBICT/CESUPA, estando inclusive ciente da necessidade 

de minha participação na elaboração do projeto de pesquisa. 

  

 Belém-PA, _____ de _______________ de 20____. 

 

  

 
_______________________________                                  _____________ 

       Assinatura                                                                           Telefone 

  



 
 

 

25 
 
 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – CESUPA 

Processo Seletivo do PIBICT/Cesupa 

Edital nº 65/2022 

Anexo VII – TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 

Eu, ______________________________________________________, 
aluno (a) do curso de graduação em 
________________________________, atuando neste ano no Programa de 

Iniciação Científica e Tecnológica – PIBICT/CESUPA, como bolsista (   ) 
ou voluntário (   ), comprometo-me a: 

● Preencher e enviar via sistema on-line os relatórios parcial e final, 

nos prazos estipulados; 

● Submeter ao CESUPA até o final deste ano letivo, um ARTIGO como 

produto final; 

● Apresentar o projeto de pesquisa e resultados, na Jornada de 

Iniciação Científica, Tecnológica e de Extensão “Professora Elza 

Dantas”; 

● Vincular ao CESUPA o projeto de pesquisa, na condição de bolsista 

ou voluntário, em caso de publicações externas e/ou eventos 

científicos; 
● Cumprir as orientações e regras do Edital vigente do 

PIBICT/CESUPA. 

   
Belém-PA, ____ de ____________ de 20____. 

 

__________________________________________ 
Assinatura 
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