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O Comitê de Pesquisa é o órgão de assessoramento da Vice-Direção de Pesquisa e Pós-

Graduação na elaboração, planejamento e execução da política de pesquisa científica e tecnológica da 

FACCAT, estabelecendo prioridades na aplicação de recursos para estes fins, segundo consta no Art. 1º 

do Regulamento do Comitê de Pesquisa. Aprovada a criação e o Regulamento  em 14 de dezembro de 

2009, este Comitê vem a cada ano promovendo ações em busca do alcance dos objetivos, da excelência 

e qualificação nos processos inerentes à pesquisa na instituição,  que, conforme previsto no 

Regulamento do Programa de Pesquisa Científica são:  

□ Produzir abordagens inovadoras no âmbito das ciências e da metodologia; 

□ Incentivar o desenvolvimento e a consolidação da investigação no âmbito dos cursos de 

graduação e pós-graduação; 

□ Articular a pesquisa com o ensino e a extensão; 

□ Estimular nos acadêmicos o espírito investigativo como forma de consolidar a educação 

científica; 

□ Incentivar a revisão crítica de questões teóricas e/ou práticas pertinentes ao objeto da análise; 

□ Incentivar a formação de pesquisadores; 

□ Subsidiar o desenvolvimento de programas de pós-graduação stricto sensu; 

□ Divulgar os resultados obtidos, compartilhando o conhecimento; 

□  procurar atender às necessidade e demandas da sociedade, fornecendo subsídios para a busca 

da transformação a partir da produção científica e tecnológica.  

Considerando estes objetivos, anualmente, as Faculdades Integradas de Taquara, através da 

Vice-Direção de Pesquisa e Pós-Graduação e do Comitê de Pesquisa, lançam Edital de Pesquisa para 
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projetos de pesquisa no âmbito da FACCAT para, entre outros objetivos, produzir abordagens 

inovadoras no âmbito das ciências e da tecnologia e incentivar a formação de pesquisadores com a 

participação de alunos em projetos de pesquisa como forma de consolidar a formação acadêmica 

através da prática de pesquisa. Desta forma a FACCAT busca contribuir para o desenvolvimento da 

pesquisa, tendo como objetivo a integração ensino, pesquisa e extensão, através da inserção de alunos 

da graduação e pós-graduação; da atuação no desenvolvimento local e regional e da aplicabilidade de 

seus resultados e ações nas prioridades de extensão das Faculdades.  

No ano de 2016, o desenvolvimento das pesquisas que foram contempladas a partir do Edital 

01/2015, deu-se conforme o previsto. A apresentação dos Relatórios Parciais e Finais e as respectivas 

avaliações para aprovação pelos integrantes de Comitê de Pesquisa. 
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Edital de Pesquisa 01/2015 

 

Edital de Pesquisa seleciona projetos 

 

 

O Comitê de Pesquisa, com o suporte da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa coordenou 

o processo inerente ao Edital de Pesquisa 01/2015. Lançado em novembro de 2015, o Edital promoveu 

a seleção de projetos de pesquisa coordenados por professores pesquisadores da FACCAT. Os 

candidatos tiveram até o mês de março de 2016 para procederem com o envio de suas propostas, que 

foram avaliadas de forma criteriosa pelos integrantes do Comitê, em reunião ocorrida no dia 14 de 

março de 2016. As avaliações de cada projeto foram direcionadas a Vice-Direção de Pós-Graduação e 

Pesquisa. A divulgação dos resultados dos projetos contemplados ocorreu no dia 28 de março e os 

projetos tiveram seu início no mês de abril. Os três projetos encaminhados para participarem do Edital 

foram os seguintes: 

 

Pragmatismo Estratégico em Aglomerados Produtivos Locais no Vale do Paranana 

Linha de pesquisa: Organizações, mercados e desenvolvimento econômico regional 

Coordenador: Prof. Lucimar Antonio Teixeira Roxo 

 

 

Vale do Paranhana Resiliente 

Linha de pesquisa: Organização e desenvolvimento regional 

Coordenador: Profª. Claralucia Prates Machado 

 

 

Perfil dos Trabalhadores em Extração de Minério em Relação a Doenças Respiratórias 

Ocupacionais e Doenças Respiratórias Associadas 

Linha de pesquisa: Saúde e suas interfaces com o ambiente e a comunidade 

Coordenador: Profª. Nóris Coimbra Scaglia. 
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Projetos selecionados 

 

O Edital de Pesquisa 01/2015 contemplou dois projetos de pesquisa: 

 

 

 

Vale do Paranhana Resiliente 

Linha de pesquisa: Organização e desenvolvimento regional 

Coordenador: Profª. Claralucia Prates Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil dos Trabalhadores em Extração de Minério em Relação a 

Doenças Respiratórias Ocupacionais e Doenças Respiratórias 

Associadas 

Linha de pesquisa: Saúde e suas interfaces com o ambiente e a 

comunidade 

Coordenador: Profª. Nóris Coimbra Scaglia. 
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Avaliação de Relatórios 

 

As professoras Cármen Marilei Gomes e Marley de Almeida Tavares Rodrigues realizaram suas 

pesquisas ao longo de 2015/2 e 2016/1, finalizando em 2016. Os integrantes do Comitê de Pesquisa 

realizaram a avaliação dos relatórios finais das pesquisas selecionadas e realizadas conforme Edital 

01/2014. Os relatórios finais foram aprovados. 

 

 

■ Intervenções Precoces em Sistemas Cognitivos e Emocionais em Crianças: Uma 

Abordagem Neuroeducacional, coordenado pela Profª. Cármen Marilei Gomes. 

 

 

  

■ Mapeamento da comunicação na microrregião paranhana a partir da criação do 

curso de comunicação social da faccat, coordenado pela Profª. Marley de Almeida 

Tavares Rodrigues. 

 

 

 

No mês de dezembro de 2016 ocorrerá a avaliação dos relatórios parciais das pesquisas em 

andamentos relativas ao Edital 01/2015. 

 

 

Apoio aos professores 

 

 

 O Comitê de Pesquisa procurou apoiar, dentro de suas possibilidades, os coordenadores dos 

projetos de pesquisa selecionados pelos Editais de Pesquisa 01/2015, através de orientações e auxílio 

em procedimentos correlatos à pesquisa.  
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Editais de Bolsa de Iniciação 

Científica 

 

 

Bolsas de Iniciação Científica acompanhadas pelo 

Comitê de Pesquisa 

 

 

 Editais para a seleção de bolsistas de Iniciação Científica foram acompanhados pelo Comitê de 

Pesquisa da FACCAT. Evidencia-se que este Comitê atua em diferentes frentes durante o processo: 

apoio à Legislação quanto à redação dos Editais; apoio e implementação da divulgação dos processos 

junto ao corpo docente e discente, confecção e coleta de assinaturas nos Termos de Compromisso e 

acompanhamento dos bolsistas.  

  No ano de 2016, o Comitê de Pesquisa acompanhou o trabalho das duas bolsistas selecionadas 

pelas bolsas de iniciação científica. A acadêmica Diva Juliana Aguiar da Silva da pesquisa da 

professora Nóris Scaglia e Fernanda Fulber da pesquisa da professora Claralucia Machado. 
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Qualificação de procedimentos 

 

 

Envio de projetos on-line 

 

 

Com o apoio da Vice-Direção de Pós-Graduação e Pesquisa e do Núcleo de Sistemas 

Administrativos, o envio de projetos para avaliação do Comitê de Pesquisa continuam a ser realizados 

on-line, através do sistema SAGA. 

 

 

Reuniões 

 

 No ano de 2016, o Comitê de Pesquisa reuniu-se para discutir assuntos pertinentes aos projetos 

de pesquisa em andamento e seleção conforme Edital 01/2015. 

 

http://www.faccat.br/vestibular/


 

 

Edital 01/2016 

 

 

Lançamento do Edital 

 

 

O Edital de Pesquisa 01/2016 será lançado em dezembro de 2016 e selecionará projetos de 

pesquisa para serem realizados com o fomento da Faccat no período de 2017.  

 

 

Planejamento para 2017 

 

 

Reuniões, Editais e Acompanhamentos 

 

 

Durante o primeiro semestre de 2017 ocorrerá a realização de avaliação dos projetos enviados 

on-line, com a posterior contratação dos projetos, elaboração e divulgação de Editais de Bolsa de 

Iniciação Científica. Além disso, será realizado, de maneira personalizada, o apoio operacional para o 

bom andamento dos projetos. 
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Cursos de Capacitação em pesquisa científica 

 

 

Contemplando sugestões desenvolvidas nas reuniões do Comitê de Pesquisa, o setor buscará 

articular a realização de cursos de capacitação para a formação de professores pesquisadores, que será 

aberto a todos os docentes interessados no aprimoramento na pesquisa científica. A atividade está em 

processo de elaboração.  
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