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FACULDADE BATISTA DE MINAS GERAIS - FBMG 

O NIC - NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FBMG 

 

 

Apresentação 

 

O NIC - Núcleo de iniciação científica da FBMG - Faculdade Batista de Minas 

Gerais foi criado em agosto de 2012, e visa a inserção dos seus estudantes no 

universo da pesquisa científica acadêmica. O NIC é composto por grupos de 

estudos relacionados aos diversos cursos da FBMG.  

A seleção dos estudantes para a participação dos grupos se dá pelo interesse 

demonstrado nas temáticas de cada grupo de estudos, pela disponibilidade para 

participar dos encontros e demais atividades de estudos, monitoria, pesquisas e 

extensão, conforme normas inseridas nas diretrizes políticas para a iniciação 

científica e regulamento do programa de iniciação científica da FBMG.  

As inscrições para participação nos referidos grupos serão realizadas após os 

lançamentos dos editais pelo NIC, que conterão as respectivas regras conforme 

seus propósitos específicos e as datas para cada etapa das seleções. As 

atividades dos grupos são: estudos orientados das temáticas propostas, 

participação em pesquisas empíricas e teóricas sob a tutela dos professores, 

com o uso das diversas metodologias de pesquisa contemporâneas, com suas 

respectivas técnicas, marcos teóricos e conceitos elementares. A participação 

dos estudantes será certificada como atividades complementares. 

 

GECOIN- Grupo de Estudos “Conflitos, Instituições e Sociedade” 

O GECOIN – Grupo de Estudos “Conflitos, Instituições e Sociedade” visa o 

estudo e a iniciação científica relacionados aos temas interdisciplinares e 

transversais que compõem o seu objeto. O GECOIN atua com a temática 

“Conflitos, Instituições e Sociedade” e suas inter-relações com os diversos 

cursos da FBMG – Faculdade Batista de Minas Gerais. 

 

Teologia e GECOIN– Grupo de Estudos “Conflitos, Instituições e Sociedade”: 

Objetivos específicos: 

a) Introduzir o estudante na temática e sua interface com o curso de 

Teologia; 

b) Introduzir o estudante no uso de metodologias de pesquisas visando o 

auxílio, produção e/ou coprodução de textos acadêmicos; 

c) Preparar o estudante para participação em atividades de extensão 

relacionadas à temática. 

d) Participação em atividades extensionistas.  
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Direito e GECOIN – Grupo de Estudos “Conflitos, Instituições e Sociedade”: 

Objetivos específicos: 

a) Introduzir o estudante na temática e sua interface com o curso de Direito; 

b) Introduzir o estudante no uso de metodologias de pesquisas visando o 

auxílio, produção e/ou coprodução de textos acadêmicos; 

c) Preparar o estudante para participação em atividades de extensão 

relacionadas à temática. 

d) Participação em atividades extensionistas.  

 

Gestão e GECOIN – Grupos de Estudos “Conflitos, Instituições e Sociedade”: 

Objetivos específicos: 

a) Introduzir o estudante na temática e sua interface com os cursos de 

gestão, marketing e cursos afins;  

b) Introduzir o estudante no uso de metodologias de pesquisas visando o 

auxílio, produção e/ou co-produção de textos acadêmicos; 

c) Preparar o estudante para participação em atividades de extensão 

relacionadas à temática. 

d) Participação em atividades extensionistas.  

 

Segurança Pública e GECOIN – Grupo de Estudos “Conflitos, Instituições e 

Sociedade”: 

Objetivos específicos: 

e) Introduzir o estudante na temática e sua interface com o curso de 

Segurança Pública; 

f) Introduzir o estudante no uso de metodologias de pesquisas visando o 

auxílio, produção e/ou coprodução de textos acadêmicos; 

g) Preparar o estudante para participação em atividades de extensão 

relacionadas à temática. 

h) Participação em atividades extensionistas.  
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Assistência Social e GECOIN – Grupo de Estudos “Conflitos, Instituições e 

Sociedade”: 

Objetivos específicos: 

i) Introduzir o estudante na temática e sua interface com o curso de 

Assistência Social; 

j) Introduzir o estudante no uso de metodologias de pesquisas visando o 

auxílio, produção e/ou coprodução de textos acadêmicos; 

k) Preparar o estudante para participação em atividades de extensão 

relacionadas à temática. 

l) Participação em atividades extensionistas.  

 

 

 

 

 

 


