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A Faculdade PRIME torna pública a seleção de projetos de Iniciação Científica, 
de acordo com as seguintes normas: 

1. OBJETO 

Selecionar acadêmicos dispostos a participar da Iniciação Cientifica Institucional, 
apresentando como resultado do processo de aprendizagem um artigo cientifico, 
com orientação e construção do conhecimento, que deverá ser entregue para 
publicação de acordo com o cronograma. Devem ser cumpridas as regras da 
ABNT, conforme descritas de na Revista PRIME e observado o Regulamento de 
Iniciação Cientifica, considerados anexos do presente Edital. O artigo (cientifico) 
poderá ter no máximo 3 (três) coautores, sendo um ou dois professores e um, 
ou dois acadêmicos. 

2. ORIENTADORES 

A construção do conhecimento cientifico deverá ocorrer dentro da área de 
atuação de um dos Professores do Curso de Direito disponível para orientação, 
dentro das disciplinas previstas até o 3.0 semestre, podendo ser desenvolvido 
projeto interdisciplinar, com de mais de um professor, conforme relação abaixo. 

PROFESSOR(A) ÃREA DE ORIENTACÃO 
ANA CRISTINA BARUFFI Introdução ao Estudo do Direito 

FERNANDO ANTÔNIO TAVARES DE BARCELLOS Filosofia Geral e Juridica, AntroRologia Juridica, Teoria 
VIEIRA Geral do PrQcesso e EmRreendedorismo 

GERALDO GARCIA ANTERO DA SILVA Acesso à Justica e Direito Sistêmico 

LUCAS RASI CUNHA LEITE Economia Politica e Historia do Direito 

LUIZ CARLOS SALDANHA RODRIGUES Direito Penal 1, li e Ili e Direito Teoria da Constitulcao e 
Constitucional 1 

MAIRA NUNES FARIAS PORTUGAL Direito Civil 1, li e Ili 
ROGERIO MAYER Teoria Geral do Estado 

A comunicação com os professores orientadores poderá ocorrer presencialmente, via wattszap 
e ou e-mail, a critério dos participantes e conforme viabilidade. 
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1. CRONOGRAMA 

DATAS ATIVIDADES 
De 27 /01 a 04/02/2022 Inscrição On-line no Sistema Ensine, com Termo de Aceite do 

Professor(a) Orientador(a) 

De 07 a 11/02/2022 Definição do Tema e Problema de Pesquisa, em conjunto com 
Orientador(a) 

De 14 a 18/02/2022 Apresentação do Projeto de Pesquisa conforme modelo FAPRIME 

De 21 a 25/02/2022 Apresentação do sumário (microestrutura) do artigo e Indicação de 
fontes bibliográficas 

De 02/03/2022 a 25/03/2022 Construção do texto orientado 
26/03/2022 Entrega do artigo dentifico revisado e aprovado pelo orientador. 

Deverá ser realizada ao menos uma reunião de orientação semanal, de forma física ou virtual, 
encaminhando ao orientador relatório quinzenal informando o progresso para a Coordenação 
do Curso de Direito, no correio eletrônico faprime@faculdadeprime.com.br. 

2. BENEFICIOS 
Além dos benefícios recebidos com o processo de aprendizagem que envolve a construção do 
conhecimento orientado, como recompensa pela entrega do artigo cientifico aprovado pelo 
orientador, recebera o acadêmico a título de incentivo uma bolsa de iniciação cientifica, 
consistente em isenção de 2 (duas) mensalidades, no limite de uma bolsa por eventual dupla e 
no número máximo de 7 (sete). cujo critério de escolha será as melhores notas constantes do 
histórico escolar. A participação efetiva na lnicia·ção Cientifica conta como Atividade . · ... 
Complementar, nos termos do Reg~lamento··de Atividade~ Complementares. 
Cada orientador recebera 15h/a pelas atividades. previstas, independentemente do número de 
orientandos, cujo pagamento, mesmo se antecipado, ficara vinculado ao desenvolvimento das 
atividades programadas, devendo ser registradas as evidencias, por intermédio de vídeos das 
atividades, além do relatório quinzenal mencionado. 

3. AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS 

Os projetos são analisados, classificados, julgados e aprovados pelo Conselho Editorial da 
Revista da FAPRIME. 

Campo Grande-MS, 26 de janeiro de 2022. 

ROGERIO MAYER 

Coordenador do Curso de Direito 
1 -·. ~~ 

PATRICIA HARUE KAWANO 

Diretora da FAPRIME 
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