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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC - EM 

 

EDITAL PROPPG Nº 11/2014 

PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA PARA O ENSINO MÉDIO (PIBIC-EM) 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade da Integração Internacional da 

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) torna público o processo de inscrição de propostas ao 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio – PIBIC-EM - 

UNILAB, para concessão de cota de bolsas de Iniciação Científica Júnior (IC-Jr), com vigência 

2014-2015, apoiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) através do sistema de cotas institucionais. 

 

 

1. OBJETIVOS 

Com foco na criação de uma cultura científica, o PIBIC-EM é dirigido aos estudantes do ensino 

médio e profissional com a finalidade de contribuir para a formação de cidadãos plenos, 

conscientes e participativos; de despertar vocação científica e de incentivar talentos potenciais, 

mediante sua participação em atividades de educação científica e/ou tecnológica, orientadas 

por pesquisador qualificado de instituições de ensino superior ou institutos/centros de pesquisas 

ou institutos tecnológicos. 

 

O PIBIC-EM tem por objetivo principal fortalecer o processo de disseminação das informações e 

conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, bem como desenvolver as atitudes, habilidades 

e valores necessários à educação científica e tecnológica dos estudantes do ensino médio. 

 

2. MODALIDADE DE BOLSA, BENEFÍCIOS E DURAÇÃO 

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica EM concederá 09 bolsas no valor de R$ 100,00 

(cem reais), com recursos financeiros o CNPq, com duração de 10 (dez) meses, não podendo 

ultrapassar o tempo regular do curso de nível médio. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO 

INTERNACIONAL DA LUSOFONIA  

AFRO-BRASILEIRA (UNILAB) 
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3. QUEM PODE PARTICIPAR DO PIBIC-EM 

3.1 O candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 

3.1.1 Estar regularmente matriculado no ensino médio de uma das escolas listadas no ANEXO I 

e se dispor a participar das atividades de pesquisa desenvolvidas por professores qualificados 

(Orientadores) da UNILAB; 

3.1.2 Não possuir vínculo empregatício e não ser bolsistas de qualquer outro órgão ou programa 

regular de bolsas acadêmicas ou de pesquisa; 

3.1.3 Possuir frequência escolar igual ou superior a 80% (oitenta por cento); 

3.1.4 Apresentar histórico escolar atualizado; 

3.1.5 Possuir currículo cadastrado na plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/); 

3.1.6 Dedicar-se no mínimo 08 horas semanais ao Projeto de Pesquisa; 

3.1.7 Apresentar os resultados da pesquisa na Semana Universitária ou Semana de Iniciação 

Cientifica promovida anualmente pela instituição. 

3.2 O orientador do candidato à bolsa deve atender aos seguintes requisitos mínimos: 

3.2.1 Ser pesquisador com produtividade científica destacada, com titulação mínima de Doutor, 

com produção científica e/ou artístico-cultural divulgada em revistas especializadas, em anais, 

exposições, seminários e encontros da comunidade acadêmica, cadastrada na Plataforma Lattes 

do CNPq, nos últimos cinco (05) anos. A titulação deve ter sido obtida em Programa de Pós-

Graduação stricto sensu reconhecido pela CAPES, ou formalmente convalidado no Brasil, se 

obtido no exterior. 

3.2.2 Integrar grupo de pesquisa cadastrado no diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e da 

UNILAB; 

3.2.3 Não estar em situação de inadimplência com o Programa de Iniciação Científica da 

UNILAB; 

3.2.4 Ter vínculo empregatício na UNILAB, em Tempo Integral ou regime de Dedicação 

Exclusiva, ser professor atuante em um curso de graduação de um dos campi da UNILAB. No 

caso de professores visitantes e bolsistas DCR/PVNS, o período de contrato com a UNILAB ou 

de bolsa deverá abranger o período de vigência da bolsa solicitada. 

3.2.5 Estar em atividade presencial na UNILAB no período de vigência da bolsa solicitada, 

admitindo-se afastamento autorizado pela instituição de no máximo três meses; 

3.2.6 Possuir currículo atualizado na Plataforma Lattes; 

3.2.7 Não ser professor substituto; 

../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/LGRO9JPT/(http:/lattes.cnpq.br/
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3.2.8 Responsabilizar-se, mediante termo de compromisso, pela orientação do bolsista nas 

distintas fases do trabalho científico, inclusive na elaboração dos relatórios semestral e final, e 

material para apresentação dos resultados na Jornada de Iniciação Científica, eventos nacionais, 

etc; 

3.2.9 O postulante a orientador do Programa de Iniciação Científica - EM da UNILAB, poderá 

acumular simultaneamente até 02 (duas) bolsas, salvo a existência de um número maior de bolsas 

disponíveis, que serão distribuídas obedecendo à ordem de classificação dos projetos. 

 

4. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

O processo seletivo de Projetos de Pesquisa e alunos bolsistas que participarão do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM) obedecerá ao 

seguinte: 

A inscrição no processo seletivo de Projetos de Pesquisa deverá ser realizada pelo professor 

orientador na qualidade de solicitante por meio digital, pelo e-mail: pibic@unilab.edu.br e 

impresso, presencialmente na Secretaria da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

(PROPPG) da UNILAB, Av. da Abolição, 3, Centro, Redenção-CE. Fone: (0xx85) 3332-1387.  

Horário: das 08h às 12h e 13h às 17h.  

O edital e os anexos estarão disponíveis no link http://www.unilab.edu.br/editais-pesquisa/. 

Lembramos que as inscrições serão aceitas dentro do período compreendido de 19/09/2014 até 

26/09/2014. 

 

4.1. Documentos necessários para inscrição na forma impressa: 

a) Formulário para Submissão do Projeto de Pesquisa (ANEXO II); 

b) Ficha de qualificação do orientador (ANEXO III) com as devidas comprovações impressas, 

quando solicitadas; 

c) Currículo do Proponente (Modelo Lattes/CNPq) com produção científica dos últimos 05 (cinco) 

anos (período 2009-2014).  

 

4.2. Documentos necessários para inscrição na forma digital em PDF: 

a) Formulário para Submissão do Projeto de Pesquisa (ANEXO II); 

b) Currículo do Proponente (Modelo Lattes/CNPq) com produção científica dos últimos 05 (cinco) 

anos (período 2009-2014). 
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5. ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1 As propostas serão recebidas e cadastradas pela equipe da PROPPG, que as encaminhará à 

Comissão Local de Iniciação Científica (CLIC) para análise preliminar e emissão de parecer 

quanto ao seu enquadramento às exigências do presente Edital. 

5.2 A Comissão Local de Iniciação Científica (CLIC) será responsável pela coordenação do 

processo de análise dos projetos, que contará com a participação de Consultores Externos de cada 

área do conhecimento, com perfil de bolsista de produtividade do CNPq, bolsistas de 

Produtividade em Pesquisa e Interiorização (BPI/FUNCAP) ou equivalente.  

5.3 A classificação das propostas será realizada mediante a análise dos seguintes itens, de acordo 

com a respectiva pontuação:  

I. Currículo Lattes do pesquisador: de 0 a 5 pontos, conforme Ficha de Qualificação do Orientador 

(Anexo III). Na computação dos pontos da ficha de qualificação do orientador, a pontuação obtida 

pelo docente de melhor desempenho será convertida para 5 e as pontuações dos demais docentes 

serão calculadas proporcionalmente à maior pontuação. 

II. Projeto de Pesquisa do pesquisador: de 0 a 3 pontos.  

III. Plano de Trabalho do aluno: de 0 a 2 pontos.  

IV. A pontuação final da proposta estará em um intervalo de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos e 

agregará os itens I, II e III do 5.3. 

 

5.4 Critérios de Desempate:  

I. A pontuação do CV Lattes, conforme aferida na Ficha de Qualificação do Orientador (Anexo 

III);  

II. O proponente ser professor do quadro permanente desta autarquia federal; 

III. A experiência do proponente em atividades de pesquisa ou pós-graduação. 

 

São requisitos necessários para a submissão de projetos: 

- O Projeto ser, exclusivamente de Pesquisa; 

- O Projeto de Pesquisa deve ser de responsabilidade do orientador e dentro de uma linha de 

pesquisa ou de um grupo de pesquisa onde o aluno deverá ser engajado; 

- O orientador só poderá substituir o bolsista uma única vez, no mesmo projeto, e não poderá ser 

realizada a substituição nos últimos 3 (três) meses de vigência da bolsa; 

- O Projeto de pesquisa, para a sua execução, não poderá ficar na dependência de recursos 
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financeiros das instituições envolvidas (UNILAB/CNPq); 

- É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que envolvam 

permissões e autorizações especiais, de caráter ético ou legal, necessárias à execução do projeto. 

Quando julgado pertinente, os avaliadores levarão em conta, para a concessão da bolsa de IC, a 

submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNILAB. Após a avaliação do 

projeto pelo CEP, o pesquisador deverá apresentar cópia do parecer do comitê à PROPPG antes do 

início da coleta de dados do projeto. Em caso de não apresentação do parecer a bolsa será suspensa. 

- O projeto de pesquisa não poderá ser substituído durante a vigência da bolsa; 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONTRATAÇÃO 

6.1 O resultado do julgamento das propostas será divulgado na página eletrônica da UNILAB, na 

data prevista no cronograma apresentado no item 7 deste Edital, cabendo aos candidatos a 

inteira responsabilidade de informar-se dos mesmos. 

6.2 Os proponentes contemplados com bolsa de PIBIC-EM do CNPq deverão entregar a 

Coordenação de Pesquisa da PROPPG a documentação complementar relacionada no quadro 

abaixo, em prazo estipulado no cronograma apresentado no item 7 deste Edital: 

I. Formulário de indicação do bolsista preenchido e assinado pelo aluno e pelo orientador 

(disponível no endereço eletrônico http://www.unilab.edu.br/bolsas-iniciacao-cientifica-pibic/);  

II. Cópia do RG e CPF;  

III. Histórico Escolar atualizado e assinado pelo servidor responsável;  

IV. Comprovante de matrícula e frequência do período letivo atualizado;  

V. Currículo (modelo Lattes/CNPq);  

VI. Declaração negativa de vínculo empregatício e de acúmulo de bolsa (disponível no 

endereço eletrônico http://www.unilab.edu.br/bolsas-iniciacao-cientifica-pibic/);  

VII. Declaração de disponibilidade de horas a serem dedicadas ao Programa (Disponível em 

http://www.unilab.edu.br/bolsas-iniciacao-cientifica-pibic/);  

VIII. Termos de compromisso assinados pelo bolsista e pelo orientador (ainda será 

disponibilizado no sítio) 

6.3 A não apresentação de todos os documentos solicitados no prazo determinado no cronograma 

que corresponde ao item 7 do presente edital implicará a desclassificação automática do candidato. 

6.4 Os nomes dos bolsistas serão indicados a partir de outubro de 2014 pelo Representante 

PIBIC da UNILAB. Após ter sido feita a indicação do bolsista o mesmo receberá do CNPq por 

http://www.unilab.edu.br/bolsas-iniciacao-cientifica-pibic/
http://www.unilab.edu.br/bolsas-iniciacao-cientifica-pibic/
http://www.unilab.edu.br/bolsas-iniciacao-cientifica-pibic/
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E-mail (o mesmo E-mail cadastrado pelo estudante na plataforma Lattes, por ocasião do 

preenchimento de seu currículo), onde serão solicitados o aceite da bolsa de PIBIC-EM. Após 

esse procedimento o aluno passará a receber os dividendos da bolsa mensalmente até o quinto dia 

útil de cada mês e o dinheiro estará disponível no banco até o decimo quinta dia do mês. 

 

7. CRONOGRAMA 

Atividades Prazo 

Lançamento do Edital  19/09/2014 

Inscrições no Edital 19/09/2014 a 26/09/2014 

Publicação do deferimento/indeferimento das propostas 

inscritas. 

29/09/2014 

Recurso contra o indeferimento das inscrições 30/09/2014 

Homologação final das inscrições após recursos 02/10/2014 

Período de Seleção 03/10/2014 a 08/10/2014 

Divulgação dos Resultados Preliminares  09/10/2014 

Prazo para Recurso 10/10/2014  

Divulgação Final dos Resultados 12/10/2014 

Indicação dos Bolsistas pelos Orientadores PIBIC/EM 13/10/2014 a 15/10/2014 

Implementação das Bolsas PIBIC/EM 13/10/2014 a 15/10/2014 

Período de Vigência da Bolsa PIBIC/EM 15/10/2014 a 31/07/2015 

Entrega do Relatório Parcial 05/02/2015 

Entrega do Relatório Final 05/07/2015 

 

8. DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 

8.1 Do Bolsista 

8.1.1 Executar o plano de trabalho aprovado, sob a supervisão do orientador, com dedicação de, 

no mínimo, oito (08) horas semanais, devendo, também, nas publicações e trabalhos apresentados 

fazer referência a sua condição de bolsista do CNPq. 

8.1.2 Apresentar os resultados da pesquisa em Relatório Parcial e Final, e sob a forma 

apresentação oral/painel, no Seminário Anual de Iniciação Científica ou evento similar promovido 

pela instituição. 

8.1.3 Devolver ao CNPq em valores atualizados, a (s) mensalidade (s) recebida (s) 
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indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos não sejam cumpridos. 

 

8.2 Do Orientador 

 

8.2.1 Orientar o (s) bolsista (s) nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a elaboração 

dos relatórios e de material para apresentação dos resultados no Seminário de Iniciação Científica; 

8.2.2 Adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de 

caráter ético ou legal, necessárias para a execução das atividades; 

8.2.3 Estar presente na avaliação do bolsista por ocasião da apresentação no Seminário de 

Iniciação Científica; 

 

8.3 Da Instituição 

 

8.3.1 Divulgar junto aos orientadores suas atribuições e responsabilidades que constam neste 

Edital; 

8.3.2 Exigir o comprovante de matrícula e frequência do ano de 2014 do bolsista que teve sua 

bolsa implementada. 

8.3.3 Organizar um Seminário Anual, no qual os bolsistas apresentarão os resultados da pesquisa 

através de exposições orais ou pôsteres. 

 

9. CRITÉRIOS DE INELEGIBILIDADE  

9.1 São inelegíveis propostas que não satisfaçam os requisitos de inscrição ou que apresentem 

algum tipo de inadequação, quanto ao mérito. 

9.2 São motivos de indeferimento da proposta quanto aos requisitos de inscrição:  

I. Ausência de qualquer dos requisitos mencionados no item 3, 4.1 e 4.2 deste edital.  

II. Propostas com documentos de versões antigas de editais encerrados. 

III. Propostas com planos de trabalho idênticos. 

9.3 São motivos de inadequação quanto ao mérito, propostas que:  

I. Não apresentem relevância e pertinência do ponto de vista técnico-científico.  

II. Não demonstrem sua viabilidade técnica e financeira (o pesquisador deve indicar a 

disponibilidade dos recursos e infraestrutura necessários à execução do projeto).  

III. Não definam com clareza as atividades do Plano de Trabalho do aluno.  
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IV. Outro motivo relevante no entendimento da Comissão Local de Iniciação Científica (CLIC) da 

UNILAB.  

 

10. SUBMISSÃO DE RECURSO  

10.1 Para os efeitos deste Edital entende-se como recurso o pedido de reconsideração de decisão 

relativo ao indeferimento da inscrição e solicitação de bolsa, o qual deve apresentar justificativas 

ou explicações que possam contribuir para um novo exame.  

10.2 O recurso será admitido, unicamente, quando o solicitante:  

I. Entender que houve falha de julgamento quanto aos critérios de indeferimento da inscrição ou 

mérito da proposta;  

II. Julgar que houve falha de procedimento operacional ou administrativo.  

10.3 Não serão consideradas como recurso as solicitações com alterações no conteúdo da proposta 

inicial, tais como: metodologia, revisão de literatura, objetivos, outros itens relacionados à 

formulação da proposta ou avaliações curriculares posteriores à data de julgamento da solicitação 

original.  

10.4 Fica estabelecido o prazo previsto no cronograma do edital para interposição de recursos. 

10.5 A interposição de recurso, a ser entregue na PROPPG, será recebida de forma impressa ou 

digital, no prazo estabelecido no edital. Os recursos serão interpostos à PROPPG em formulário 

específico (ANEXO IV), que os encaminhará para análise da Comissão Local de Iniciação 

Científica – CLIC. 

10.6 Não será permita a juntada de documentos de inscrição no recurso. 

 

11. SUBSTITUIÇÕES 

11.1 Durante o período de vigência da bolsa, os bolsistas de instituições cotistas podem ser 

substituídos uma única vez, no mesmo projeto aprovado pelo Edital, mediante solicitação do 

orientador e autorização expressa da instituição de ensino/pesquisa à qual o estudante está 

vinculado, até o 8º (oitavo) mês de vigência da bolsa; 

11.2 A solicitação de substituição do bolsista deve ser feita através de memorando do orientador, 

justificando a substituição, e encaminhada à PROPPG, acompanhada da documentação do novo 

bolsista; o substituto deve preencher os critérios de desempenho acadêmico, explicitados no Edital 

da instituição cotista, bem como os requisitos e condições; 

11.3 O bolsista substituído deve apresentar à instituição, em até 30 (trinta) dias, Relatório Final do 
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período em que recebeu a bolsa. 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

12.1 O bolsista prestará contas à PROPPG através dos Relatórios Institucionais Parcial e Final, 

que deverão ser encaminhados no sexto mês de vigência das bolsas (parcial) e até 30 (trinta dias) 

após o final da vigência da bolsa (final). 

12.2 Na Jornada de Iniciação Científica ou evento similar promovido pela UNILAB, todos os 

bolsistas PIBIC-EM apresentarão os resultados da pesquisa através de exposições orais ou em 

pôsteres. 

 

13. DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES 

13.1 É vedada a indicação de candidatos para exercer atividades indiretas, como apoio 

administrativo ou operacional; 

13.2 O CNPq não se responsabilizará por qualquer dano físico ou mental causado a bolsista de 

iniciação científica júnior da instituição empregado na execução de suas atividades de 

pesquisa, ficando a critério da instituição de execução das atividades a oferta de seguro-saúde ou 

equivalente que dê cobertura de despesas médicas e hospitalares ao bolsista, nos eventuais casos 

de acidentes e sinistros que possam ocorrer em suas instalações. 

13.3 É recomendável, na medida do possível, o envolvimento dos professores do ensino médio 

ou profissional na execução do plano de trabalho dos alunos, sob supervisão do pesquisador 

orientador. 

13.4 As normas, requisitos e instruções para o processo seletivo do Programa de Iniciação 

Científica para o Ensino Médio (PIBIC-EM), encontram-se à disposição dos interessados na 

Coordenação do Programa, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. 

13.5 Ao Comitê Local de Iniciação Científica reserva-se o direito de resolver os casos omissos e 

as situações não previstas no presente Edital. 

 

Redenção, 19 de setembro de 2014. 

 

 

Profa. Dra. Albanise Barbosa Marinho 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 


