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EDITAL 01/2021 – PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA 
DA FACULDADE NOVO MILÊNIO 

 

FACULDADE NOVO MILÊNIO 

Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa (NPP) 

 

EDITAL 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA 

 

A Faculdade Novo Milênio, por meio de seu Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa (NPP), faz 

saber aos alunos regularmente matriculados que estão abertas as inscrições do PROGRAMA 

DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA, consoante os termos abaixo descritos: 

 

1 – São ofertadas 10 (dez) vagas no Programa de Iniciação Científica Voluntária (2021).  

 

2 – Os interessados deverão, no período compreendido entre os dias 26 e 31 de março de 

2021, enviar para o e-mail npp@novomilenio.br : 

a) formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado pelo professor que aceitou 

orientar a pesquisa (modelo anexo); 

b) 01 via em formato PDF do projeto de pesquisa contendo tema-problema, justificativa, 

objetivos (geral e específicos), marco teórico, metodologia de pesquisa, cronograma detalhado 

do desenvolvimento desta ao longo do prazo definido no item 3. 

c) 01 via em formato PDF do currículo Lattes do(s) candidato(s); 

d) 01 via em formato PDF do currículo Lattes do professor orientador; 

 

3 – A pesquisa desenvolvida no bojo do Programa de Iniciação Científica Voluntária deverá 

ser realizada durante o prazo de 8 meses, sem possibilidade de prorrogação. 

3.1 – O período da pesquisa voluntária iniciará em abril de 2021 com término em dezembro 

do mesmo ano.  

   

 



 

 

4 – Poderão participar do Programa de Iniciação Voluntária os discentes do 2º ao 9º período, 

desde que devidamente matriculados na instituição. 

4.1 – Os pesquisadores matriculados, no momento da inscrição, no 9º período deverão 

necessariamente ter cumprido todas as exigências descritas a seguir na data de sua colação de 

grau no segundo semestre de 2021. 

4.2 - A pesquisa poderá ser desenvolvida em dupla.  

 

5 – Os pesquisadores voluntários deverão cumprir as seguintes exigências: 

a) estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da Faculdade Novo 

Milênio;  

b) fazer constar em todos os textos, artigos e documentos que escrever, bem como mencionar 

em todas as apresentações e comunicações orais, o fato de integrar o Programa de Iniciação 

Científica Voluntária da Faculdade Novo Milênio;  

c) entregar no prazo os relatórios exigidos pelo Núcleo de Pós-graduação e Pesquisa (NPP);  

d) apresentar, além do relatório final, no mínimo, 01 (uma) produção de caráter técnico 

científico, relacionada à pesquisa realizada, dentre as seguintes modalidades:  

d.1) publicação de 01 (um) artigo em revista acadêmica ou anais de Congresso ou Evento de 

relevo na área pesquisada;  

d.2) realização de 01 (um) seminário ao longo da pesquisa, aberto à comunidade acadêmica 

da FNM, no qual a evolução desta seja debatida com alunos e professores;  

d.3) redação de 01 (uma) produção técnica, como, por exemplo, colaboração em revista 

científica da FNM;  

d.4) organização de 01 (um) evento científico, na FNM, vinculado ao objeto da pesquisa;  

e) comunicar por escrito: mudança de orientação, alteração no tema objeto da pesquisa, ou 

qualquer outra circunstância modificada em relação à condição original da pesquisa realizada;  

f) participar da MOSTRA DE PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO NPP E DO VIII ENCONTRO 

CIENTÍFICO DA FACULDADE NOVO MILÊNIO que ocorrerá no dia 27 de novembro de 

2021 para apresentar os resultados da pesquisa e das atividades desenvolvidas, bem como de 

qualquer outro evento ou reunião promovido pelo Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação para o 

qual for convocado;  

g) cumprir as determinações do Núcleo de Pós-graduação e Pesquisa (NPP); 

h) entregar o Relatório Final de Pesquisa até o dia 10 de dezembro de 2021. 

 



 

 

6 – A seleção de pesquisadores voluntários ocorrerá entre os dias 01 e 6 de abril de 2021. 

 

7 – Casos omissos referentes às questões regulamentadas por este edital serão dirimidos pela 

Comissão Interna de Pesquisa, em deliberação com a Diretoria e a Coordenação de Cursos, 

devendo eventual solicitação ser formulada em requerimento enviado para secretaria da 

Faculdade Novo Milênio. 

 

Vila Velha, 15 março de 2021 

 
Coordenadora do Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa 
Prof.ª Rafaela Domingos Lago 
 
 

 

Profº. Emerson Luiz de Castro 

Diretor da Faculdade Novo Milênio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA VOLUNTÁRIA DA 
FACULDADE NOVO MILÊNIO 

 
Candidato 1:  
Código de matrícula:                                                                   CI: 
Endereço: 
Telefone para contato: 
E-mail: 
 
Candidato 2 (aplicável na hipótese de candidatura em dupla): 
Código de matrícula:                                                                   CI: 
Endereço: 
Telefone para contato: 
E-mail: 
 
Título do projeto:  
 
 
Professor(a) orientador(a):  
 
 
Documentos enviados pelo candidato: campo preenchido pela secretaria  
_____ 01 cópia em formato PDF do projeto de pesquisa  
_____ 01 cópia em formato PDF do currículo Lattes do candidato 
_____ 01 cópia em formato PDF do currículo Lattes do professor orientador 
Ficha de inscrição n. ________ 
 

 
Vila Velha, _____ de ______________ de 2021 

 
 
 

_________________________________         _________________________________ 
Candidato (a)                                               Professor (a) orientador (a) 


