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EDITAL Nº. 67/2014 

 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

Pibic (CNPq) e Proin (Universidade Católica de Santos) 

 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação 

Pibiti (CNPq) e Proiti (Universidade Católica de Santos) 

 

 

A Universidade Católica de Santos, por meio da Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, 

do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci) e do Comitê Institucional de 

Iniciação Científica (Coic), informa que estão abertas as inscrições para o processo de 

seleção dos projetos de pesquisa docente que poderão ser beneficiados com bolsa ou 

bolsas de iniciação científica ou de iniciação em desenvolvimento tecnológico e 

inovação para discentes da Universidade Católica de Santos. 

 

Os projetos de pesquisa docente apresentados, aprovados e classificados poderão contar com 

o seguinte quantitativo de bolsas discentes disponibilizados por esse edital: 

 

 20 (vinte) bolsas de iniciação científica na modalidade Pibic (CNPq); 

 30 (trinta) bolsas de iniciação científica na modalidade Proin (Universidade Católica 

de Santos); 

 5 (cinco) bolsas de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação na 

modalidade Pibiti (CNPq); 

 10 (dez) bolsas de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação na 

modalidade Proiti (Universidade Católica de Santos). 

 

Público-alvo: Alunos de graduação, exceto aqueles matriculados no último semestre do curso.  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

O Projeto de Pesquisa a ser inscrito no processo de seleção deve ser desenvolvido pelo 

professor orientador, no qual deverá constar a quantidade de vagas e os planos de trabalho 

individuais dos alunos, de acordo com o limite estabelecido no item 5 deste edital.  

 

Os alunos serão selecionados pelo professor orientador, observando os requisitos previstos no 

item 4.2.1 deste edital. 
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O Projeto de Pesquisa do professor, após aprovação, deverá ser cadastrado no Ipeci.  

 

1. Das Bolsas Pibic\Proin\Pibiti\Proiti 

1.1 Das Bolsas  

1.1.1 Vigência: 1/09/2014 a 30/06/2015  

1.1.2 Valor mensal: nas modalidades Pibic\Pibiti, R$ 400,00 (quatrocentos reais); nas 

modalidades Proin\Proiti, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)  

1.1.3 Concessão das bolsas: 

1.1.3.1 As bolsas serão concedidas aos projetos selecionados nos termos do item 7, e não 

aos alunos, pelo prazo de vigência estabelecido no item 1.1.1.  

1.1.3.2 As bolsas concedidas serão distribuídas aos alunos indicados pelo professor orientador, 

observando os requisitos previstos no item 4.2.1, os quais deverão apresentar relatório sobre 

as atividades desenvolvidas, semestralmente. 

1.1.3.3 É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 

1.1.3.4 O pagamento ao bolsista será mantido ao aluno, pelo prazo de vigência, desde que 

haja parecer favorável do professor. 

1.1.3.5 Caso o aluno não cumpra as obrigações estabelecidas durante ou ao final do semestre 

de referência, o professor orientador deverá comunicar o Coic, por escrito, e o pagamento da 

bolsa será suspenso. 

1.1.3.6 Havendo vacância por descumprimento das obrigações pelo bolsista, desistência, ou 

perda dos requisitos previstos no item 4.2.1, o professor orientador deverá indicar outro aluno 

ou colocar a bolsa à disposição do Coic para concessão a outro projeto. 

1.1.3.7 Os pagamentos aos bolsistas serão feitos a partir da entrega de toda a documentação. 

Caso haja atraso, não haverá pagamento retroativo.  

1.2 Das condições  

Atender às exigências estabelecidas na resolução normativa do CNPq, RN017/2006, disponível 

em <<www.cnpq.br/bolsas_auxilios/normas6.htm>>.  

 

2. Das Inscrições  

De 31/07/2014 a 21/08/2014, às terças, quartas e quintas-feiras, das 14h às 17h30, bem como  

aos sábados, das 9h30 às 11h30, o Coic atenderá aos pesquisadores a fim de verificar se os 

requisitos de preenchimento das propostas estão adequados e suficientes. 

As inscrições serão recebidas até o dia 22/08/2014
1
 pela Secretaria do Instituto de 

Pesquisas Científicas e Tecnológicas (Ipeci), Campus Dom Idílio José Soares, na Av. 

Conselheiro Nébias nº 300, térreo, prédio administrativo, das 8h às 12h e das 14h às 18h.  

 

1
 01/07/2014 a 15/07/2014: recesso administrativo.  
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3. Dos Documentos  

Os modelos de documentos que devem ser encaminhados estão disponíveis no portal da 

Universidade Católica de Santos (www.unisantos.br), na área Pesquisa, na página do Comitê 

de Iniciação Científica, mais precisamente em: 

<http://www.unisantos.br/portal/pesquisa/comite-de-iniciacao-cientifica/bolsas-de-iniciacao-

cientifica/> 

3.1 Para os Orientadores  

a) Currículo Lattes impresso e atualizado;  

b) Inscrição e Cadastro do Orientador (no modelo apresentado no portal);  

c) Somatória de pontos da produção científica (no modelo apresentado no portal); 

d) Projeto de Pesquisa (no modelo apresentado no portal).  

Atenção: na ausência de qualquer documento, a inscrição será desconsiderada.  

3.2 Para os Alunos: 

a) Currículo Lattes impresso e devidamente enviado ao CNPq;  

b) Declaração de Matrícula do 2º Semestre de 2014;  

 

4. Requisitos e Obrigações  

4.1 Do Orientador  

4.1.1 Requisitos  

A. Possuir vínculo formal com a Universidade Católica de Santos;  

B. Possuir, no mínimo, título de Mestre ou perfil equivalente e demonstrar experiência em 

atividades de pesquisa, para as bolsas Proin\Proiti; apresentar título de doutor e experiência 

em atividades de pesquisa para as bolsas Pibic\Pibiti;  

C. Ter produção científica compatível com a função, comprovada no Currículo Lattes, desde 

2009, desnecessária a cópia dos certificados e equivalentes; 

D. Apresentar a documentação exigida para a solicitação de bolsa.  

4.1.2. Obrigações  

A. Orientar o bolsista nas distintas fases e atividades previstas no respectivo plano de trabalho, 

inclusive no que concerne à elaboração de:  

- Relatórios circunstanciados relativos ao trabalho realizado;  

- Material para apresentação dos resultados da pesquisa em eventos científicos;  

- Textos para publicação ou outras formas de divulgação dos resultados da pesquisa;  

B. Supervisionar as atividades a serem realizadas em ambiente de laboratório, quando houver; 

C. Incluir o nome dos bolsistas nas publicações e nos trabalhos apresentados, cujos resultados 

tiveram sua participação efetiva;  

D. Apresentar, semestralmente, o histórico de atividades realizadas no respectivo período; 

E. Solicitar ao bolsista a entrega dos relatórios semestrais previstos neste edital;  

http://www.unisantos.br/portal/pesquisa/comite-de-iniciacao-cientifica/bolsas-de-iniciacao-cientifica/
http://www.unisantos.br/portal/pesquisa/comite-de-iniciacao-cientifica/bolsas-de-iniciacao-cientifica/
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F. Comunicar quaisquer situações adversas durante o desenvolvimento do projeto;  

G. Solicitar aos bolsistas o comparecimento nos seminários mensais, promovidos pelo Ipeci, 

dos quais é exigida presença obrigatória em 75%, pois o não cumprimento dessa obrigação 

acarretará a suspensão da bolsa. 

H. Comparecer na Jornada de Iniciação Científica, na qual o bolsista apresentará seu trabalho. 

I. Apresentar relatório final, contendo os resultados da pesquisa e o histórico de atividades dos 

alunos envolvidos no projeto. 

4.1.3 Observações  

4.1.3.1 Se o orientador desligar-se ou registrar afastamento da Instituição durante a vigência da 

quota, a bolsa será cancelada e a respectiva quota devolvida para redistribuição.  

4.1.3.2 É vedada ao orientador repassar a outro docente a orientação de seu(s) bolsista(s). Em 

casos de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) ao Coic. 

4.2 Do Bolsista  

4.2.1 Requisitos  

A. Estar regularmente matriculado, até o penúltimo semestre, em um curso de graduação;  

B. Não possuir vínculo empregatício, o que não abrange o vínculo de estágio; 

C. Apresentar bom desempenho acadêmico, conforme análise do histórico escolar pelo 

orientador;  

D. Ter currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq.  

4.2.2 Obrigações  

A. Executar as atividades de pesquisa com dedicação mínima de 12 (doze) horas semanais ou 

de acordo com o número de horas previstas no plano de trabalho, em dias e horários a serem 

definidos pelo orientador.  

B. Elaborar relatório semestral de suas atividades, assim como ao final de sua participação; 

C. Apresentar os resultados parciais e finais da atividade, sob a forma de painel e ou 

apresentação oral, na Jornada de Iniciação Científica da Universidade Católica de Santos;  

D. Participar dos Seminários Mensais promovidos pelo Ipeci, dos quais é exigida presença 

obrigatória em 75%, pois o não cumprimento dessa obrigação acarretará a suspensão da 

bolsa. 

4.2.3 Observações  

Se o bolsista deixar de cumprir algum dos requisitos formais e/ou obrigações, o Comitê 

Institucional de Iniciação Científica da Universidade Católica de Santos suspenderá a bolsa, 

caso não haja justificativa ou esta não seja aprovada pelo Coic. 

  

5. Do Projeto  

5.1 Elaboração e apresentação 

O Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado pelo PROFESSOR, observando as seguintes 

orientações: 
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- Máximo de 20 páginas; 

- Indicar o número de bolsistas necessário para o desenvolvimento da pesquisa, observando o 

limite máximo de 3 alunos para doutores e 2 alunos para mestres. Em casos excepcionais, este 

número poderá ser ampliado mediante justificativa e aprovação do Coic. 

- Indicar a necessidade de utilização dos Laboratórios da Universidade e material para a 

realização da pesquisa. Nesse caso, deverá ser apresentado orçamento detalhado. 

 5.2 Seleção dos alunos participantes do projeto e respectivos planos de trabalho 

- A seleção dos alunos será realizada pelo professor orientador e devem ser indicados no 

formulário do projeto de pesquisa, observando os requisitos para bolsistas previsto no item 

4.2.1. 

- O Plano de trabalho e o número de horas semanais dedicadas à pesquisa deverão ser 

específicos e detalhados para cada aluno. 

 

6. Da Seleção e Divulgação dos Resultados  

A divulgação da lista dos projetos contemplados será feita dia 27/08/14, seguindo a ordem 

decrescente de classificação dos processos.  

 

7. Julgamento dos Projetos 

O julgamento das inscrições será feito pela equipe do Coic. Cada projeto será avaliado pelo 

seguinte conjunto: mérito e viabilidade (inclusive financeira) do projeto e do(s) plano(s) de 

trabalho. 

Terão prioridade, sequencialmente, os projetos:  

1. vinculados a professor que possuir bolsa produtividade em pesquisa;  

2. vinculados a grupos de pesquisa certificados pela instituição no CNPq e ativos;  

3. vinculados a professores que apresentem maior pontuação no formulário de produção 

científica. 

4. que envolvam os eixos transversais da Instituição: meio ambiente, porto, energia e 

cidadania. 

5. com apoio de organização externa pública ou privada.  

 

8. Pedidos de Recurso  

Os professores não contemplados com bolsa, neste processo de seleção, poderão solicitar até 

o dia 28/08/2014, reconsideração das análises, por meio de carta à Comissão Julgadora 

justificando os motivos. O resultado do recurso será comunicado diretamente ao solicitante 

pela Comissão Julgadora.  
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9. Disposições Finais  

A concessão de bolsa não implicará vínculo empregatício do bolsista com a Universidade 

Católica de Santos.  

 

Os casos omissos deverão ser resolvidos pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica da 

Universidade Católica de Santos. 

 

As bolsas de iniciação científica em andamento, na ocasião da publicação desse edital, em 

função da alteração das regras do programa, não serão renovadas. Caso haja necessidade e 

justificativa para a continuidade das mesmas, os projetos a que pertencem e os respectivos 

planos de trabalho discente deverão ser apresentados como novos, nos moldes deste edital. 

No campo informações adicionais do formulário do projeto deverá constar a condição de 

pesquisa em andamento e sua justificativa. 

 

Informações Adicionais podem ser obtidas no Ipeci: ipeci@unisantos.br.  

 

 

 

 

 

Santos, 17 de junho 2014. 

  

 

 

Prof. Dr. Marcelo Lamy 

Pró-Reitor de Pós-graduação e Pesquisa 


