
 

 

 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO E DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - ConsUnEPE 

 

RESOLUÇÃO CONSUNEPE Nº 072, DE 10 DE MARÇO DE 2023 

Aprova o Edital de Inscrição para o curso IC 

Master Classes do Centro Universitário das 

Faculdades Metropolitanas Unidas. 

O Reitor do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas - 

FMU, na qualidade de presidente do Conselho Universitário e de Ensino, 

Pesquisa e Extensão - ConsUnEPE, no uso de suas atribuições legais,   

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar, Ad Referendum do Conselho, o Edital de Inscrição para o 

curso IC Master Classes do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas 

Unidas – FMU. 

Art. 2º O Edital aprovado é parte integrante desta resolução como anexo. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

São Paulo - SP, 10 de março de 2023. 

 

 
________________________________ 

Prof. Arthur Sperandéo de Macedo 

Presidente do ConsUnEPE 



 
 

Edital de Inscrição para o curso IC MASTER CLASSES 

A Reitoria do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, 

por meio do Comitê de Pesquisa e Iniciação Científica, torna público o 

edital 007/2023 do curso de IC Master Classes,  com o objetivo de 

desenvolver  toda a comunidade acadêmcia da instituição.  

 
 
1. FINALIDADE 

Trata-se de um Curso de Extensão, que será ofertado aos alunos e professores 

do Centro Universitário FMU de todos os Cursos e Programas (Graduação 

presencial, semipresencial e EAD, Pós-graduação Lato e Stricto Sensu), bem 

como aos colaboradores técnico-administrativos.  

 

2. OBJETIVOS 

(a) Instrumentalizar e alavancar a iniciação científica e o incentivo à pesquisa, 

enquanto elemento de prolongamento da atividade de ensino, bem como 

incrementar a produção dos discentes ao ampliar o apoio a conclusão de 

TCC’s, Monografias, Projetos de Experiência, bem como elaboração e 

publicação de Artigos Científicos em Revistas Qualis e periódicos referenciados; 

e 

(b) Estimular política de participação sistemática dos discentes em Concursos 

de Monografias, Editais de TCC’s e Editais de Iniciação Científica patrocinados 

por CNPq, FAPESP, MEC, CAPES e demais entidades, etc.  

 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS  

O curso “I.C Masterclass" será ofertado na modalidade remota síncrona, sem 

nenhum custo aos seus participantes, através da plataforma ZOOM. O acesso 

a sala de aula ZOOM se dará via ambiente acadêmico mediante inscrição 

prévia dos interessados via formulário on-line.  

Fará jus à certificado de participação, com comprovação de 20 (vinte) horas 

de Atividade Complementar na categoria obrigatória os alunos que tiverem 

realizado previamente a inscrição e obtiverem o mínimo de 70% de frequência 

às aulas, de acordo com os dias e horários previstos no cronograma de aulas. 



 
Não haverá gravação das aulas para registro de presença posterior aos dias e 

horários determinados.  

 

4. INSCRIÇÕES  

As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível 

neste link: https://forms.office.com/r/nBGBh5K08H. O prazo para inscrições se 

encerra no dia 21 de março de 2023, às 23h45. Não serão aceitas inscrições 

fora do prazo estabelecido por este edital. 

 

5. CRONOGRAMA E HORÁRIOS 

As aulas irão ocorrer às quartas-feiras, com a duração de 50 minutos cada (das 

18h às 18h50). Serão 10 aulas quinzenais, com início em março de 2023 e término 

em setembro de 2023, conforme cronograma abaixo:  

 

AULA TEMA 

01 (22/03) Apresentação do curso; O que é ciência e o que faz um cientista? Inovação, 

Ciência e Sociedade 

02 (05/04) Ética e bioética em pesquisa. 

03 (19/04) Técnicas de redação científica 

04 (03/05) Tipos de Revisão bibliográfica 

05 (24/05) Coleta de dados em campo (ou laboratório) 

06 (07/06) Análise estatística de dados 

07 (16/08) Plataforma Brasil; CEP e CEUA – quando e como protocolar 

08 (30/08) Como elaborar um artigo para publicação – formatação e estrutura parte I 

09 (13/09) Como elaborar um artigo para publicação – formatação e estrutura parte II 

10 (27/09)  ABNT – referências bibliográficas  

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/nBGBh5K08H
https://forms.office.com/r/nBGBh5K08H


 
 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Este edital entrará em vigor após a data de sua assinatura. E quaisquer questões 

posteriores deverão ser resolvidas pela Reitoria em conjunto com o Comitê de 

Pesquisa e Iniciação Científica  do Centro Universitário das Faculdades 

Metropolitanas Unidas.  

 

 

Prof. Arthur Sperandéo de Macedo 

Reitor  

 

 


