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FACULDADE ESTÁCIO DE FLORIANÓPOLIS 

EDITAL 001/2017 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA - PIBIC 

 

A Gerência Acadêmica e o Comitê Institucional de Iniciação Científica (CIIC) da 

Faculdade Estácio de Florianópolis tornam público o presente EDITAL de abertura de inscrições ao 

processo seletivo para concessão de bolsas do Programa Institucional de Bolsas Iniciação 

Científica da Estácio Florianópolis (PIBIC/Estácio – FLN), referente ao período de agosto 2017 a 

julho 2018. 

1. DOS OBJETIVOS 

O Programa Institucional de Bolsas Iniciação Científica da Estácio Florianópolis (PIBIC/Estácio – 

FLN) tem como objetivo despertar o interesse científico dos alunos de graduação do ensino superior; 

desenvolver o pensamento científico, aptidão criativa, capacidade crítica, procurar novas respostas e 

soluções; desenvolver a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa; promover a autonomia do 

aluno para refletir sobre questões sociais e éticas inerentes à pesquisa científica; e, proporcionar 

espaço institucional para formação de futuros pesquisadores, mestres e doutores. 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. O período das inscrições: 20 de março de 2017 a 19 de maio de 2017. 

2.2. A inscrição do projeto de pesquisa deverá ser submetida pelo professor orientador, através do e-

mail: pesquisa.florianopolis@estacio.br, juntamente com os seguintes documentos: 

 Ficha de Inscrição (anexo I). 

 Projeto de Pesquisa (anexo II). 

 Currículo lattes do professor orientador. 

 Currículo lattes do estudante proponente. 

2.3. O Projeto de Pesquisa deve conter: 

 Título (até 450 caracteres). 

 Resumo (até 2000 caracteres). 

 Justificativa do tema (até 9000 caracteres). 

 Objetivos (até 9000 caracteres). 

 Fundamentação teórica (até 9000 caracteres), conforme norma ABNT-NBR 6023/2002, 

com citações indiretas às referências bibliográficas. 

 Metodologia (até 9000 caracteres). 

 Viabilidade econômico-financeira (até 9000 caracteres). 

 Cronograma. 

 Referências bibliográficas, conforme as normas da ABNT-NBR 6023/2002. 

 Plano de trabalho do projeto, especificando as atividades de cada aluno. 
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2.4. O aluno que já participa formalmente do PIBIC/Estácio – FLN e deseja permanecer no período 

de agosto/2017 a julho/2018, seja como bolsista ou voluntário, deverá submeter novo projeto a 

ser desenvolvido e novo plano de trabalho conforme estabelecido nos itens 2.2 e 2.3 e anexar o 

relatório parcial do projeto em andamento, junto à proposta. 

2.5. Propostas de projeto de pesquisa submetidas, sem a vinculação de pelo menos um plano de 

trabalho de aluno, serão indeferidas. 

2.6. Para os projetos que envolvem experimentos com seres humanos, exige-se apresentar, no 

momento da submissão, o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

(CAAE), emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 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 respectivos 

Comitês; 

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

apresentado até o dia 01/08/2017, através do e-mail pesquisa.florianopolis@estacio.br. O 

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

3. DO PROFESSOR ORIENTADOR 

3.1. O professor deverá preencher os seguintes requisitos: 

3.1.1. Ser professor da Faculdade Estácio de Florianópolis; 

3.1.2. Possuir currículo Lattes atualizado (pelo menos até 29/02/2017) que demonstre experiência 

na prática da pesquisa e na orientação de alunos nos últimos 05 (cinco) anos; 

3.1.3. Indicar o mesmo aluno em apenas 01 (um) projeto de pesquisa; 

3.2. O professor poderá orientar no máximo 04 (quatro) alunos aprovados no processo de seleção do 

PIBIC/Estácio – FLN: 

3.2.1. O valor da remuneração para orientação estará limitado a 04 (quatro) alunos e será 

equivalente a 04 (quatro) horas por aluno orientado conforme tabela de atividades fora de 

sala de aula. A remuneração será creditada mensalmente no salário do docente; 

3.2.2. Para recebimento da remuneração as horas destinadas à orientação estarão contidas no 

limite geral de 60hs semanais de carga horária do orientador. Eventuais co-orientadores não 

serão remunerados; 

3.2.3. Em caso de necessidade de ajuste da carga horária o professor deverá providenciar as 

alterações necessárias junto à coordenação do curso; 

3.2.4. Em caso de impossibilidade de recebimento pela orientação cabe ao docente a decisão em 

dar andamento ou não ao projeto e orientação; 

3.2.5. A quantidade de orientação remunerada a ser recebida pelo professor caberá à Gerência 

Acadêmica e a Direção da Faculdade Estácio Florianópolis, respeitando os critérios de 

planejamento de custos orçamentários da instituição. 

3.3. São compromissos do professor orientador: 

3.3.1. Promover a seleção dos alunos e realizar a inscrição no processo seletivo referente a este 

Edital; 

3.3.2. Elaborar e submeter plano de trabalho do projeto especificando as atividades de cada aluno; 
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3.3.3. Orientar semanalmente o aluno bolsista e/ou voluntário em todas as etapas da Iniciação 

Científica, inclusive auxiliá-lo na elaboração dos relatórios e dos resumos para o II 

Seminário de Iniciação Científica da Estácio Florianópolis 2017 e Seminário de Pesquisa 

Estácio 2018; 

3.3.4. Controlar a frequência do aluno e dedicação do mesmo no desenvolvimento do plano de 

trabalho, devendo comunicar imediatamente, por escrito ao e-mail 

pesquisa.florianopolis@estacio.br, o descumprimento dos compromissos atribuídos ao 

mesmo; 

3.3.5. Emitir parecer no relatório parcial e final do aluno bolsista ou voluntário, e submeter/ 

encaminhar para o e-mail pesquisa.florianopolis@estacio.br. O relatório parcial deve ser 

enviado até 19/02/2018 e o final quando da conclusão da pesquisa. No caso de relatório 

final, o prazo é até 01 (um) mês após o término da pesquisa para entrega do documento. Ver 

modelo de relatório no Anexo III deste Edital; 

3.3.6. Encaminhar para o e-mail pesquisa.florianopolis@estacio.br os pedidos de cancelamento ou 

substituição do bolsista ou voluntário, conforme itens 6 e 7 deste Edital; 

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

disponibilidade dos recursos necessários à execução do mesmo. 

4. DO CANDIDATO 

4.1. O aluno deverá preencher os seguintes requisitos: 

4.1.1. Ser aluno regularmente matriculado, a partir da segunda fase, em curso de graduação da 

Faculdade Estácio de Florianópolis; 

4.1.2. Não estar cursando o último semestre do seu curso; 

4.1.3. Ser selecionado e indicado pelo orientador para participar do projeto de pesquisa; 

4.1.4. Candidatar-se em apenas 01 (um) projeto de pesquisa; 

4.1.5. Ter o Currículo Lattes atualizado (pelo menos até 29/02/2017) na plataforma Lattes/CNPq; 

4.1.6. O aluno que já participa do Programa de Iniciação Científica deverá estar em dia com os 

compromissos assumidos nos editais anteriores conforme descrito no item 4.2. 

4.2. São deveres do bolsista: 

4.2.1. Fazer referência à condição de bolsista PIBIC/Estácio – FLN nas publicações ou trabalhos 

apresentados, inclusive no currículo Lattes; 

4.2.2. Executar individualmente a sua parcela do plano de trabalho estabelecido pelo orientador, 

dedicando 10 (dez) horas semanais para o desenvolvimento das atividades de pesquisa; 

4.2.3. Participar do II Seminário de Iniciação Científica da Estácio Florianópolis 2017 e Seminário 

de Pesquisa Estácio 2018. O aluno com mais de seis meses de desenvolvimento do projeto 

deverá obrigatoriamente submeter o resumo, com os resultados da pesquisa, à organização 

do evento; 

4.2.4. Redigir, com auxílio do orientador, os relatórios parcial e final. O envio deve ser realizado, 

exclusivamente pelo orientador, para o e-mail pesquisa.florianopolis@estacio.br. O relatório 

parcial deve ser enviado até 19/02/2018 e o final quando da conclusão da pesquisa. No caso 

de relatório final, o prazo é até 01 (um) mês após o término da pesquisa. 
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4.3. O aluno voluntário deve preencher os mesmos requisitos descritos em 4.1 e cumprir as mesmas 

tarefas e obrigações do candidato descritas em 4.2. 

4.4. O aluno bolsista ou voluntário que não apresentar o relatório final, não submeter o resumo ou 

não comparecer ao II Seminário de Iniciação Científica da Estácio Florianópolis 2017, sem 

justificativa e encaminhamento do professor orientador, não poderá receber declaração de 

participante do PIBIC/Estácio – FLN. 

5. DA BOLSA 

5.1. Serão disponibilizadas 10 (dez) bolsas do PIBIC/Estácio – FLN. 

5.2. A bolsa terá a vigência de 12 meses, no período de agosto 2017 a julho 2018. Não será permitida 

a renovação para projeto em andamento e aprovado no Edital anterior. Neste caso o aluno deverá 

ingressar em novo projeto a ser submetido para avaliação do Comitê Institucional de Iniciação 

Científica e atender aos prazos de inscrição e regras constantes no presente Edital. 

5.3. A modalidade de bolsa PIBIC/Estácio – FLN credita como desconto R$ 100,00 na mensalidade 

do aluno bolsista; 

5.4. Não haverá pagamento retroativo da bolsa nos casos de substituição de bolsista; 

5.5. A bolsa não caracteriza vínculo empregatício. 

6. DO CANCELAMENTO 

6.1. A bolsa do aluno será cancelada nos seguintes casos: 

6.1.1. Trancamento de matrícula; 

6.1.2. Não submeter o resumo ou comparecer ao II Seminário de Iniciação Científica da Estácio 

Florianópolis 2017, sem justificativa do orientador encaminhada para 

pesquisa.florianopolis@estacio.br; 

6.2. O bolsista cuja bolsa foi cancelada não poderá retornar ao sistema no mesmo período de 

vigência da bolsa. 

6.3. A quota alocada ao professor poderá ser cancelada nos seguintes casos: 

6.3.1. Desligamento do professor da Faculdade Estácio Florianópolis; 

6.3.2. Não encaminhamento do pedido de substituição no prazo de até 01 (um) mês após a 

interrupção do bolsista a ser substituído ou após o prazo máximo conforme item 7.2; 

6.3.3. Não entrega do relatório parcial do aluno até 19/02/2018. 

6.4. É vedado ao orientador repassar a outrem a orientação de seu aluno bolsista ou voluntário. Em 

casos de impedimento eventual do orientador, a quota retorna para o Comitê Institucional de 

Iniciação Científica. 

7. DA SUBSTITUIÇÃO 

7.1. O bolsista ou voluntário poderá ser substituído por motivos de: 

7.1.1. Graduação, desistência, transferência ou impedimentos pessoais; 

7.1.2. Não cumprimento das exigências do PIBIC/Estácio – FLN; 

7.1.3. Não comparecimento às sessões de orientações marcadas pelo orientador; 
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7.1.4. Não comparecimento sem justificativa ao II Seminário de Iniciação Científica da Estácio 

Florianópolis 2017. 

7.2. O prazo máximo para o encaminhamento da solicitação de substituição das bolsas vigentes 

encerra-se em 10 de novembro de 2017. 

7.3. O pedido de substituição deve ser encaminhado pelo professor orientador para o e-mail 

pesquisa.florianopolis@estacio.br, acompanhado das seguintes informações: 

 Nome completo do bolsista a ser substituído; 

 Relatório final do bolsista a ser substituído (ver modelo no anexo I); 

 Motivo da substituição; 

 Nome completo do aluno substituto; 

 Currículo Lattes atualizado na Plataforma Lattes do aluno substituto; 

 Matrícula; 

 Curso; 

 E-mail; 

 Previsão de conclusão do curso; 

7.4. O pedido de substituição deve informar as tarefas a serem executadas pelo aluno substituto, as 

quais deverão dar continuidade às atividades especificadas ao aluno substituído conforme plano 

de trabalho original.  

7.5. Em caso de substituições ocorridas de 01 de agosto a 10 de novembro de 2017, o prazo de 

vigência da bolsa será encerrado em julho de 2018. Após este período, a permanência do aluno 

substituto no Programa deverá atender ao item 5.4 deste Edital. 

7.6. A solicitação de substituição deverá ser encaminhada até o 10º dia útil do mês em curso para ser 

implementada no mês subsequente. 

8. DA AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1. Os projetos submetidos serão avaliados pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica (CIIC), 

com base nos seguintes critérios e ordem de classificação: 

8.1.1. Quanto ao orientador: 

8.1.1.1. Mérito científico do projeto; 

8.1.1.2. Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade de cada orientador a 

disponibilidade de recursos necessários à realização do projeto; 

8.1.1.3. Consistência do plano de trabalho e cronograma de execução de cada aluno; 

8.1.1.4. Experiência e desempenho do professor na prática da pesquisa e na orientação de 

alunos nos últimos 05 (cinco) anos; 

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

do professor; 

8.1.1.6. Critérios de orientação estabelecidos no item 3.2; 

8.1.2. Quanto ao aluno: 
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8.1.2.1. O Coeficiente de Rendimento do Aluno (CRA); 

8.1.2.2. Progresso dos resultados obtidos na pesquisa informada por meio do relatório parcial 

de atividades desenvolvidas pelo aluno. Este critério é utilizado apenas para o aluno que 

já participa formalmente do PIBIC/Estácio – FLN, seja como bolsista ou voluntário; 

8.1.2.3. Regras estabelecidas aos alunos definidos nos itens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4. 

8.2. O Comitê Institucional de Iniciação Científica (CIIC) é soberano e de suas decisões não caberão 

recursos. 

9. DO CRONOGRAMA 

9.1. O calendário de atividades obedecerá ao cronograma abaixo: 

 

Atividades Data 

Lançamento do edital e início das inscrições 20/03/2017 

Término das inscrições 19/05/2017 

Avaliação e classificação de propostas pelo Comitê Institucional de 

Iniciação Científica 

22/05 a 

23/06/2017 

Divulgação do resultado pela IES, inclusive aos Coordenadores de Cursos 30/06/2017 

Prazo final para confirmar a execução do projeto e a participação dos 

alunos aprovados 
31/07/2017 

Implantação das bolsas e projetos 01/08/2017 

Período para encaminhamento de substituições dos alunos bolsistas ou 

voluntários 

01/08 a 

10/11/2017 

Entrega do relatório parcial do aluno ao Responsável de IC na IES 19/02/2018 

Finalização da pesquisa 31/07/2018 

Entrega do relatório final do aluno ao Responsável de IC na IES caso 

tenha finalizado a pesquisa em 31/07/2018. O aluno que finalizar a 

pesquisa antes de julho/2018 tem até 01 (um) mês após o término da 

pesquisa para entrega do relatório final. 

31/08/2018 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. É vedado ao aluno bolsista do PIBIC/Estácio FLN usufruir: 

10.1.1. Descontos na mensalidade do curso oriundos de convênios da Estácio FLN; 

10.1.2. Bolsa de outros programas da Estácio FLN; 

10.1.3. Bolsa de outras instituições ou agências de fomento à pesquisa; 

10.1.4. Dividir a bolsa entre dois ou mais alunos. 

10.2. O aluno participante do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) poderá receber bolsa do 

PIBIC/Estácio – FLN, neste caso o valor da bolsa amortiza o valor a ser financiado. 
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10.3. O aluno participante do Programa Universidade para Todos (PROUNI) poderá receber bolsa 

do PIBIC/Estácio – FLN. 

10.4. O aluno participante do Programa de Monitoria remunerada e aprovado no processo de seleção 

do PIBIC/Estácio – FLN deve decidir por uma das opções para obter o benefício da bolsa. 

Neste caso o aluno precisa formalizar a opção escolhida através do e-mail 

pesquisa.florianopolis@estacio.br. 

10.5. Os projetos selecionados, porém não beneficiados com bolsa(s), poderão ser implementados 

sob a forma de voluntariado. 

10.6. Só poderá receber a Declaração de Participação o bolsista ou voluntário que tiver permanecido 

no PIBIC/Estácio – FLN por um período mínimo de 06 (seis) meses com entrega do relatório 

final e aprovado pelo Comitê Institucional de Iniciação Científica (CIIC). 

11. DO RESULTADO 

11.1. O resultado da seleção será divulgado em 30 de junho, no mural da Pesquisa e Extensão, sob a 

forma de lista dos aprovados, bem como através de e-mail aos orientadores e coordenadores de 

curso. 

 

Florianópolis, 21 de março de 2017. 

   

 Sheila Valduga Priscila Monteiro Pereira 

 Coordenadora de Pesquisa e Extensão Gerência Acadêmica 
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ANEXO I: FICHA DE INSCRIÇÃO E AVALIAÇÃO  

 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: ________________________________________________________________________ 

 

NOME DO PROFESSOR ORIENTADOR: ______________________________________________________________________  

 

NOME DO ALUNO: ______________________________________________________MATRÍCULA:______________________ 

 

CURSO: ____________________________________________________________ PERÍODO:_____________________________ 

 

E-MAIL:_________________________________________________________TELEFONE: _______________________________ 

 

 

REQUISITOS GERAIS (PREENCHIMENTO PELO ORIENTADOR) 

 

1.TITULAÇÃO DO ORIENTADOR  DR               MS            ESP  

2. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA / TEMPO INTEGRAL SIM  NÃO  

3. PROJETO EM ANDAMENTO (EDITAL DO SEMESTRE ANTERIOR)? SIM   NO:                NÃO  

4. PROJETO NOVO? SIM  NÃO  

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO (PREENCHIMENTO) 

 

1. HISTÓRICO ESCOLAR DO ACADÊMICO                  

2. CURRÍCULO DO ORIENTADOR (modelo Lattes/CNPq)                 

3. PROJETO                  

4. PLANO DE ATIVIDADE                 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO BOLSISTA 

 
 

Pelo presente Termo de Compromisso, eu _______________________________________________________,                                                                  

aluno regularmente matriculado na Faculdade Estácio de Florianópolis, comprometo-me a executar o Cronograma previsto no 

projeto de Iniciação Científica acima indicado, pelo período de agosto/2017 a julho/2018, de acordo com as normas desta 

Instituição. Comprometo-me, igualmente, a não acumular outro tipo de bolsa. Comprometo-me a devolver a Estácio 

Florianópolis, em valores atualizados, a bolsa recebida, caso os compromissos acima estabelecidos não sejam cumpridos. 

 

              Florianópolis, _______/______/2017.      _______________________________________ 

                                                                                                                                              (Assinatura do Aluno) 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 
 

 

Pelo presente termo de responsabilidade, eu _____________________________________________________, comprometo-me a 

orientar o aluno acima na execução de seu projeto de Iniciação Científica, pelo período de agosto/2017 a julho/2018, de acordo 

com as normas desta Instituição. Igualmente, responsabilizo-me pela viabilidade técnico-científica do referido.  

 

   Florianópolis_______/______/2017.    ______________________________________ 

                                                                                                                               (Assinatura do Professor Orientador) 

 
 

 

PARA USO EXCLUSIVO DA GERÊNCIA ACADÊMICA 

 

PARECER FINAL AVALIADOR 1: 
ORIENTADOR 

(MB) (B) (R) (I) 

ALUNO 

(MB) (B) (R) (I) 

CRONOGRAM

A 

(MB) (B) (R) (I) 

FINAL 

APROV.(  ) REPROV.(  ) 

PARECER FINAL AVALIADOR 2: 
ORIENTADOR 

(MB) (B) (R) (I) 

ALUNO 

(MB) (B) (R) (I) 

CRONOGRAM

A 

 (MB) (B) (R) (I) 

FINAL 

APROV.(  ) REPROV.(  ) 
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ANEXO II: MODELO DE PROJETO DE PESQUISA 

 

O projeto é uma carta de intenções. Sendo assim, deve definir com clareza o problema 

motivador da investigação, o referencial teórico que a suportará e a metodologia a ser empregada. 

Também não pode deixar de apresentar o cronograma da pesquisa, bem como a referência 

(VERGARA, 2000). 

 

TÍTULO DO PROJETO 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

- Professor orientador: 

- Nome do aluno: 

- CPF: 

- E-mail: 

- Matrícula: 

- Coeficiente de rendimento acumulado (CRA):  

- Campus: 

- Endereço do Currículo Lattes: 

- Curso:  

- Modalidade do curso:  

- Previsão de conclusão do curso (semestre/ano - Ex.: 02/2019): 

- O aluno já participa oficialmente como bolsista ou voluntário no Programa de Iniciação Cientifica?  

- O aluno possui outro tipo de bolsa ou desconto (Estácio, órgão de fomento, convênio)?  

- Caso o projeto seja aprovado e ocorra a impossibilidade de usufruir a bolsa de Iniciação Científica, 

o aluno deseja permanecer no projeto como voluntário? 

 

RESUMO 

 

Informa ao leitor o tema, as finalidades, a metodologia e os resultados esperados, de tal forma 

que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original (ABNT - NBR: 6028, 2003). 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Apresenta e descreve o projeto em suas linhas mais gerais (seu tema) contextualizando-o no 

debate acerca de assuntos relevantes. A ideia aqui é de introduzir o leitor no tema (contextualização 
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sobre o cenário a ser pesquisado) e indicar o problema de pesquisa (apresentação do foco de estudo e 

a questão a ser investigada). 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa deve cumprir o papel singular de demonstrar a importância do estudo. Mostrar 

porque o trabalho (o tema, a pergunta, a abordagem) tem relevância, uma das estratégias mais 

utilizadas é a da sua contextualização dentro de um espectro mais amplo, visando demonstrar sua 

pertinência (Por que fazer? Para que?). 

 

3 OBJETIVOS 

 

Nesta parte dos objetivos, deverá ser apresentado o problema de pesquisa, ou seja, a questão 

central do trabalho, aquela a partir da qual vai se estruturar o próprio estudo (o que fazer?). Este 

capítulo deve ter a apresentação do Objetivo Geral e dos Objetivos Específicos. O Objetivo Geral 

define e esclarece os focos de interesse da pesquisa de maneira ampla. Já os Objetivos Específicos 

definem os diferentes pontos a serem abordados, visando confirmar/concretizar o objetivo geral. 

 

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Análise de obras científicas recentes que tratem do assunto ou que deem embasamento 

teórico e metodológico para o projeto. 

 

5 METODOLOGIA 

 

Nesta parte devem ser descritos os procedimentos metodológicos do estudo, assim como o 

conjunto de técnicas de pesquisa a serem utilizados (Como fazer?). 

 

6 VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

Indicação de materiais ou equipamentos necessários para o desenvolvimento da pesquisa, tais 

como: despesas de custeio (remuneração de serviços pessoais, materiais de consumo, outros serviços 
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de terceiros e encargos), despesa de capital (equipamentos e material permanente). Considerar 

recursos humanos, materiais e financeiros. 

 

7 CRONOGRAMA 

 

Apresentação das atividades a serem desenvolvidas (Em quanto tempo fazer). 

 

REFERÊNCIAS 

 

Listagem dos livros, artigos e documentos consultados e que serviram de base para a 

elaboração do projeto. Essa listagem obedece as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). (Qual material bibliográfico CITADO?). 

 

FORMATAÇÃO: Papel: A4; Fonte: Times New Roman ou Arial; Tamanho: 12; Parágrafo: 

1,25cm; Espaçamento: 1,5cm entre linhas; Margens: superior e esquerda 3cm, inferior e direita 2cm. 

 

O projeto deverá ter no máximo 10 (dez) páginas. 
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ANEXO III: MODELO DO RELATÓRIO DE PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPA 

 

Título do projeto (centralizado, Times New Roman, tamanho 24 ou 28, espaço entre linhas 1,15) 

 

Nome do aluno (centralizado, Times New Roman, tamanho 20 não usar caixa alta) 

 

Período de vigência: agosto/2017 - fevereiro/2018 
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1.0 IDENTIFICAÇÃO  (Todos os campos devem ser preenchidos): 

 

Aluno ___________________________________________________________________________ 

Matrícula:____________________________ Curso:_______________________________________ 

Campus:__________________________________________________________________________  

Orientador:_______________________________________________________________________ 

E-mail do orientador: _______________________________________________________________ 

Título do Projeto:__________________________________________________________________ 

 

2.0 RELATÓRIO PARCIAL (o aluno deverá preencher os campos 2.1 até 3.0) 

 

2.1 Introdução 

 

 

2.2 Metodologia 
 

 

 

 

2.3 Resultados e Discussão 
 

 

 

 

2.4 Trabalhos publicados em anais de eventos científicos ou periódicos.  

1- Título do trabalho: 

Autores:   

Ano da publicação:  

Nome do Periódico ou evento:  

ISSN ou DOI:  

Páginas:  

Volume:  

Série:  
 

2.5 Informar se será possível concluir o trabalho dentro do cronograma proposto; justificando, 

caso não seja possível. 
 

 

 

2.6 Considerações finais 
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2.7 Referências Citadas no Relatório  
 

 

 

3.0 DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA EXECUTAR O PROJETO 
 

 

 

 

4.0  PARECER DO ORIENTADOR - RELATÓRIO PARCIAL  
 

 

4.1 Parecer do orientador sobre o desempenho acadêmico do aluno 

 

 

4.2 Apreciação do orientador sobre a evolução do projeto 

 

 

5. PARECER COMITÊ INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  (ORIENTADOR 

E ALUNO, POR GENTILEZA, NÃO PREENCHER ESTE CAMPO) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

Por gentileza, enviar o relatório no formato Word para o e-mail: pesquisa.florianopolis@estacio.br 

NÃO ENVIAR ARQUIVO EM PDF 

               

 
 

 
 
 

mailto:pesquisa.florianopolis@estacio.br

