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EDITAL Nº. 52/2015 

 

Retificador  

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cient ífica – Pibic (CNPq) e Proin 

(Universidade Católica de Santos) 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em De senvolvimento Tecnológico 

e Inovação - Pibiti (CNPq) e Proiti (Universidade C atólica de Santos) 

 

A Universidade Católica de Santos, por meio da Reitoria, do Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas (Ipeci) e do Comitê Institucional de Iniciação Científica (Coic), RETIFICA o item 

1.1.3.2, do item 1, “Das Bolsas”, e o item 7, “Julgamento dos Projetos”, do Edital nº..40/2015, de 

8 de maio de 2015.  

 

NOVA REDAÇÃO:  

 

1. Das Bolsas Pibic/Proin/Pibiti/Proiti 

1.1.3.2 Para os projetos aprovados e classificados, será concedida, pelo menos, uma bolsa, 

conforme o número de bolsas disponíveis. 

 

7. Julgamento dos projetos 

O julgamento dos projetos será feito pela equipe do Coic, observando os seguintes critérios: 

7.1 Critérios de aprovação: 

7.1.1 Análise formal: documentação e requisitos formais previstos nos itens 3.1, 4.1.1 e 5.1, 

respectivamente; 

7.1.2 Análise do mérito: relevância do tema, problematização e aspectos metodológicos e 

viabilidade financeira do projeto e do(s) plano(s) de trabalho; 

7.2 Critérios de classificação: 

Apenas para os projetos que cumpram os critérios acima, os projetos serão separados em 

Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológica e Inovação, conforme o objeto 

de pesquisa. 

7.2.1 Feita a separação de acordo com a modalidade, os projetos serão classificados de acordo 

com a somatória dos pontos do formulário de produção científica até o limite do número de bolsas 

disponíveis para cada modalidade. 

7.3 Critérios de desempate: 

7.3.1 Havendo empate na somatória dos pontos, os projetos serão classificados de acordo com 

a seguinte ordem de prioridade: 
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a) Projetos de Professor com Bolsa Produtividade em Pesquisa; 

b) Projetos de Iniciação Científica vinculados a Grupo de Pesquisa certificado no CNPq e ativo 

na Universidade Católica de Santos, com no mínimo 3 produções (técnicas, científicas ou 

culturais) no período de 2012 a 2015, e, com fomento de organização externa pública ou privada; 

c) Projetos de Iniciação Científica vinculados a Grupo de Pesquisa certificado no CNPq e ativo 

na Universidade Católica de Santos, com no mínimo 3 produções (técnicas, científicas ou 

culturais) no período de 2012 a 2015; 

d) Projetos de Iniciação Científica vinculados a Projeto de Pesquisa cadastrado no Ipeci; 

e) Projetos que possuam fomento de organização externa pública ou privada; e 

f) Projetos de Iniciação Científica em andamento que demonstrem a relevância (inserir no item 

informações adicionais do projeto) da continuidade da pesquisa para produção dos resultados 

esperados. 

7.4 Distribuição das bolsas: 

As bolsas serão distribuídas uma, de cada vez, por projeto aprovado, independentemente do 

número solicitado, seguindo a ordem de classificação até o encerramento da quota. O projeto 

poderá receber número de bolsas inferior ao solicitado. 

 

 

 

Santos, 3 de junho de 2015. 

 

 

 

Prof. Me. Marcos Medina Leite 

Reitor 


