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E d i t a l  d e  S e l e ç ã o  d e  P r o j e t o s  d e  P e s q u i s a  M u l t i c ê n t r i c o   

 

Diretoria acadêmica e a Coordenação de Pesquisa da Faculdade Estácio do Recife tornam 

público o presente EDITAL de abertura de inscrições ao processo seletivo para concessão de 

bolsas para docentes pesquisadores executarem projetos de Pesquisas Multicêntrico referente ao 

período de agosto 2016 a julho 2017. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

 

1.1 Estimular a colaboração em ciência, tecnologia e inovação em áreas de interesse mútuo por 

meio da interação entre a Faculdade Estácio do Recife e os centros de pesquisas públicos e/ou 

privados; 

1.2 Estimular os pesquisadores a trabalharem cooperativamente desenvolvendo projetos 

colaborativos; 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

      2.1 O período das inscrições: 09 de maio a 31 de maio 2016. 

 

2.2 A inscrição será através do preenchimento do formulário (anexo I) juntamente com a 

submissão do Projeto de Pesquisa no formato descrito neste edital e deverá ser entregue na 

Secretaria de Pós-graduação, pesquisa e Extensão, na forma impressa com a assinatura do 

professor responsável pelo projeto/pesquisa e pelo coordenador de curso ao qual o projeto de 

pesquisa está vinculado e o arquivo digital deverá ser enviado para o email 

magaly.lyra@estacio.br.  

   

2.3 Para os projetos que envolvem seres humanos, exige-se apresentar, no momento da 

submissão, o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) ou 

print da página de acompanhamento de cadastro do projeto no site da Plataforma Brasil. No 

caso de experimentos com animais deve ser apresentado o comprovante de submissão ao 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA). Só poderão ser implementados os projetos 

aprovados pelos Comitês responsáveis, sendo, Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou Comitê 

de Ética no Uso de Animais (CEUA);  

2.4 O comprovante de aprovação do projeto no respectivo Comitê de Ética deverá ser 

apresentado até o dia 01/08/2016 a secretaria da Coordenação de Pesquisa. O não 

cumprimento da exigência até o referido prazo acarretará no cancelamento do projeto. 

 

  

3. CABE AO COORDENADOR DE PESQUISA 

 

a) Receber os projetos e os documentos necessários com sua avaliação prévia até o dia 31 

de maio 2016. 

b) Divulgar aos professores o Edital e o resultado da avaliação final dos projetos após 

parecer do Comitê Institucional de Iniciação Científica (CIIC). 

 

 

 

 

 

A 
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4. DO PROFESSOR PESQUISADOR 

 

4.1. O professor deverá preencher os seguintes requisitos: 

 

4.1.1 Ser professor da Faculdade Estácio do Recife; 

4.1.2 Possuir título de doutor e currículo Lattes atualizado (pelo menos até 31/05/2016) que 

demonstre experiência na prática da pesquisa nos últimos 03 (três) anos; 

4.1.3 O pesquisador deverá disponibilizar 10 (dez) horas semanais para o desenvolvimento 

das atividades de pesquisas no centro colaborador.  

4.1.4 Elaborar o plano de trabalho do projeto de Pesquisa, especificando as atividades a ser 

desenvolvida pelo pesquisador; 

4.1.5 O relatório parcial deve ser enviado até 28/02/2016; 

4.1.6 O relatório final quando da conclusão da pesquisa deve ser em formato de artigo 

científico e deve estar submetido a uma revista qualificada da área ou na Revista 

Eletrônica Estácio Recife (REER) até o dia 26/08/2016.  

4.1.7 Responsabilizar-se pela viabilidade técnica e econômica do projeto garantindo a 

disponibilidade dos recursos necessários à execução do mesmo. 

 

OBS: O pesquisador deve entregar um termo de cooperação do centro de Pesquisa com a 

Faculdade Estácio do Recife assinado pela direção dos órgãos participantes. 

 

5. DA BOLSA 

 

5.1. Serão disponibilizadas um quantitativo de 3 bolsas que terá vigência de 12 meses (agosto 

de 2016 a julho de 2017).  

5.2. O valor da bolsa para cada pesquisador com projeto aprovado será equivalente a R$ 

1.000,00 (mil reais). A remuneração será creditada mensalmente no salário do docente; 

 

 

6. DA INSTITUIÇÂO COLABORADORA  

 

A Instituição de Execução do Projeto poderá ser enquadrada em um dos seguintes perfis: 

  

a) Instituições de ensino superior, públicas ou privadas; 

b) Institutos e centros de pesquisa e desenvolvimento, públicos ou privados; 

c) Outras entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que abriguem acervos de interesse 

científico ou ofereçam serviços especializados de suporte à execução de pesquisas científicas, 

tecnológicas e de inovação; 

d) Empresas públicas que executem atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. 

 

        A instituição colaboradora deverá se comprometer a garantir condições de plena viabilidade 

para a realização do projeto, assegurando contrapartida de recursos materiais.  
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7. QUANTO À PROPOSTA 

 
O projeto deverá ter no máximo 20 páginas e deve contemplar os seguintes itens: 

 

 Identificação da proposta (Nome completo, CPF, Curso, índice de Produtividade (IPPGR3), 

email, telefone, link do currículo lattes atualizado); 

 Introdução; 

 Fundamentação Teórica; 

 Justificativa para a realização do projeto, incluindo a descrição da natureza e relevância, 

para atividades de pesquisa; 

 Objetivos e metas a serem alcançados; 

 Metodologia a ser empregada; 

 Principais contribuições científicas ou tecnológicas da proposta; 

 Orçamento e a viabilidade econômica; 

 Cronograma de atividades; 

 Identificação dos demais participantes do projeto; 

 Indicação de colaborações ou parcerias já estabelecidas com outros centros de pesquisa na 

área; 

 Disponibilidade efetiva de infraestrutura e de apoio técnico para o desenvolvimento do 

projeto na instituição colaboradora;  

 
 

8. DA AVALIAÇÃO 

 

Os projetos submetidos serão avaliados por um Comitê Científico com a participação de 

professores externos, com base nos seguintes critérios: 

 Mérito, originalidade e relevância do projeto para o desenvolvimento do conhecimento 

científico ou tecnológico. 

 Índice de Produtividade em Pesquisa na Graduação nos últimos três anos (IPPGR3) do 

professor; 

 Experiência do pesquisador na prática da pesquisa nos últimos 03 (três) anos; 

 Avaliação do pesquisador quanto à qualidade e regularidade de sua produção científica ou 

tecnológica publicada em veículos qualificados. 
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 Avaliação da viabilidade e operacionalidade da proposta, inclusive quanto à adequação da 

equipe e da infraestrutura disponível para a realização do projeto. 

 Adequação da metodologia ao(s) objetivo(s) proposto(s) 

 Adequação aos objetivos, atividades e metas propostas. 

 Entrega do termo de cooperação do Centro de Pesquisa e a Faculdade Estácio do Recife. 

 

 

9. DO CRONOGRAMA 

 

10.1. O calendário de atividades obedecerá ao cronograma abaixo: 

 

Atividades Data 

Lançamento do edital 09/05/2016 

Início do período de inscrição 09/05/2016 

Prazo final de recebimento de propostas  31/05/2016 

Avaliação e classificação de propostas pelo Comitê de Pesquisa 
01/06 a 

25/06/2016 

Divulgação do resultado  30/06/2016 

Implantação das bolsas e projetos 01/08/2016  

Assinatura dos termos de compromissos na secretaria de Pós-graduação, Pesquisa e 

Extensão 
01/08/2016 

Entrega do relatório parcial do projeto 28/02/2017 

Finalização da pesquisa 31/07/2017 

Entrega do artigo científico e o comprovante de submissão no periódico 26/08/2017 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

         Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital podem ser obtidos 

encaminhando mensagem para a coordenação de Pesquisa. 

 

12. DO RESULTADO 

O resultado da seleção será divulgado em 30 de junho, sob a forma de lista dos aprovados. 

 

 

Recife, 05 de maio de 2016. 
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ANEXO I 

 

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROJETO DE PESQUISA MULTICÊNTRICO  

 

 

01. Identificação do Projeto de Pesquisa e Coordenador do Projeto 

 

Título do Projeto:  

 

 

Professor Coordenador da Proposta:  

 

 

 

Centro de Pesquisa Colaborador: 

 

 

Contato/coordenador da Proposta (email e telefone): 

 

 

 

Cursos: 

 

 

 

Professores envolvidos:  

 

 

 

 

 

 

Recife, ___ de _______________ de 2016 

 

 

 

________________________________________________________ 

Professor Coordenador do Projeto 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Coordenador do Curso 

 

 


