
BICO PARA PESQUISADOR #PIEXPERIMENTAL 
Oi :) 

Esse é o formulário para propor sua participação enquanto pesquisador(a) 
no PI EXPERIMENTAL. O projeto foi um dos 20 totais selecionados pelo 
Instituto Iracema para atuar no território do bairro Praia de Iracema de 
forma criativa. 
Como o próprio nome sugere: ESTE É UM EXPERIMENTO! 

PERFIL-PESQUISADOR: Jovens interessados em abrir conversas, conectar o 
que já existe e gastar tempo em questionamentos na Praia de Iracema. 
*Os selecionados receberão bolsas de apoio à atividade investigativa* 

RESPONSABILIDADES: 
- Prezar por um ambiente seguro durante a jornada; 
- Dedicar 10 horas semanais de estudo e realização das atividades 
relacionadas ao projeto (5h de encontros + 5h de trabalho “desk”); 
- Desenvolver uma oficina ou palestra de sua expertise para ofertar ao 
grupo no segundo ciclo de Mentoria (reversa); 
- Relatar a própria experiência ao final do projeto, através de 
depoimentos e divulgação de insights a partir do diário de bordo. 

Sobre o projeto: 
PI EXPERIMENTAL é um projeto de ciência comum na Praia de Iracema. A 
jornada busca observar o bairro enquanto exemplo de criação e inovação 
urbana a partir de encontros coordenados para aprendizagem e debate do 
território. Vivências, pesquisas, afetos e críticas serão partilhados em 
um grupo de estudo técnico-sensitivo transdisciplinar. O projeto visa co-
criar um protótipo de comunicação das melhores práticas criativas da PI, 
inspirando e adentrando outros espaços. 

PERÍODO DE INVESTIGAÇÃO: novembro/2020 a fevereiro/2021 
Terças e Sextas, 15h às 17h30min 

LOCAL: 
-  ponto de encontro físico: Centro Cultura Belchior + Farol da Juventude 
-  ponto de encontro digital: Google Meet 

E-mail para contato: ____________________________ 

Whatsapp para contato: __________________________ 

LOCALIZAÇÃO: 

•  Você confirma que estará na cidade de Fortaleza durante os meses 
do projeto? (de nov/20 a fev/21) 

Sim 
Não 



•  Em qual bairro você mora? 

_________________________ 

•  Qual sua relação com a Praia de Iracema? 

Visitante pontual 
Frequentador 
Morador 

DISPONIBILIDADE 

•  Você possui equipamentos para trabalho remoto? 

Sim 
Não 

•  Você possui 10h semanais livres para dedicar à atividade de 
pesquisa? 

Sim 
Não 

•  Os encontros acontecerão às terças e sextas, das 15h às 
17h30min. Você consegue acompanhar o grupo nesses dias e 
horários? 

Sim 
Não 

DISPOSIÇÃO: 

•  Marque as 3 afirmações com as quais você mais se identifica: 

Uso a arte como forma de expressão 
Sou curiosa(o), gosto de estudar e observar 
Me considero organizada(o) em minhas atividades 
Me adapto bem a trabalhos colaborativos 
Entendo a educação como prioridade para o desenvolvimento local 
Busco novas formas de participar e atuar no meu território 
Possuo abertura a experimentos e testes 
Considero que faço bom uso de ferramentas digitais 
Sou resiliente a falhas e erros 



•  Qual sua motivação em participar do projeto? Escreva uma carta 
descrevendo suas experiências relacionadas à proposta, suas 
expectativas, intenções e como o projeto se alinha a seus 
objetivos pessoas/profissionais. 


