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FACULDADE DE TECNOLOGIA ESTÁCIO DE CURITIBA 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PIC 

COORDENAÇÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

EDITAL nº 001/2015 

 

Curitiba, 25 de março de 2015. 

 

A COORDENAÇÃO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA, no uso de suas 

atribuições regimentais, informa que se encontram reabertas as 

inscrições para projetos de iniciação científica  cujos prazos e normas 

seguem abaixo: 

 

DAS INSCRIÇÕES: 

 

Os projetos submetidos através do Edital 001-2015 s erão incluídos no 

processo de seleção deste edital. 

As inscrições serão realizadas junto a secretaria dos professores mediante a 

entrega dos seguintes documentos do dia 27/04/2015 até o dia 15/05/2015 em 

envelope fechado : 

1. Projeto de iniciação Cientifica identificando o curso que está vinculado. 

2. Cópia do Currículo Lattes atualizado. 

3. Ficha de inscrição 

 

 

DOS REQUISITOS - PROFESSOR: 

Para inscrever-se o professor deverá preencher os seguintes requisitos: 

1) Ser professor da Faculdade Estácio de Curitiba;  

2) Possuir no mínimo o título de especialista; 
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3) Disponibilidade para dedicação de 02 (duas) horas semanais 

para cada grupo de 01 (um) a 04 (quatro) alunos, ao desenvolvimento e orientação 

dos alunos do projeto de iniciação científica; 

4) O professor poderá ter no mínimo 01 (um) e no máximo 8 (oito) alunos 

orientandos, com dedicação de 04 (quatro) horas semanais ao grupo; 

5) Ter projeto de pesquisa submetido e aprovado pela Coordenação de Iniciação 

Científica e pelo Núcleo Docente Estruturante do curso. 

6) Ter currículo Lattes atualizado na Plataforma Lattes do CNPq; 

7) Produção científica ou tecnológica nos últimos três anos, divulgada nos 

principais veículos de comunicação da área; 

8) Não possuir pendências junto ao Programa de Iniciação Científica como, por 

exemplo, projetos não concluídos nos prazos estabelecidos, relatórios ou 

quaisquer documentos solicitados não entregues. 

 

O professor deverá estar ciente das suas atribuiçõe s junto ao programa: 

1) Para manutenção do projeto junto ao programa de iniciação científica deverá 

possuir horário fixo semanal de encontro com os alunos com, no mínimo, 1 hora de 

duração; 

2) Deverá entregar, mensalmente, relatório simplificado, contemplando todas as 

atividades do grupo de pesquisas, bem como, lista de presença dos alunos nos 

encontros semanais; 

3) Deverá entregar, semestralmente, relatório detalhado contendo todas as 

atividades e produções do grupo, inclusive, com comprovante de ter submetido o 

artigo a congressos e eventos da área do projeto. O comprovante de submissão de 

inscrição do artigo deverá ser apresentado juntamente com todos os relatórios 

semestrais dos alunos e com o relatório final de encerramento. 

4) Deverá entregar, anualmente, relatório detalhado contendo todas as atividades 

e produções do grupo, inclusive, com comprovante de ter submetido o artigo a 

revistas para publicação. O artigo deverá ser submetido para publicação em 

revistas e periódicos especializados, de acordo com a área do projeto. O 

comprovante de submissão de inscrição do artigo deverá ser apresentado 
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juntamente com todos os relatórios semestrais dos alunos e com o 

relatório final de encerramento. 

5) Em caso de não comparecimento do aluno, por mais de duas vezes, no 

semestre, sem justificativa, o professor-orientador deverá comunicar 

imediatamente à coordenação; 

5) Deverá produzir, juntamente, com o seu grupo de pesquisa, no mínimo, 01 (um) 

artigo científico, por ano; 

 

DOS REQUISITOS - ALUNO: 

Alunos elegíveis a ingressar no Programa de Iniciação Científica devem preencher 

os seguintes requisitos: 

1)Estar regularmente matriculado no curso da Faculdade Estácio a partir do 2º 

período do curso de Curitiba ao que o projeto esteja vinculado; 

2)Não estar nos dois últimos períodos do curso de graduação, exceto para os 

alunos já inclusos no Programa nos períodos anteriores, nos casos de renovação; 

4)Disponibilidade para dedicação de 6 (seis) horas semanais ao desenvolvimento 

do plano de trabalho de iniciação científica apresentado; 

5)Apresentar rendimento acadêmico com média geral nos períodos já cursados 

igual ou superior a 6,0 (seis); 

6)Não estar cursando nenhuma dependência no período de sua inscrição no 

programa; 

7)Não apresentar mais de duas reprovações nas disciplinas cursadas nos períodos 

anteriores à sua inscrição no Programa de Iniciação Científica; 

8)Na vigência da bolsa para o Programa de Iniciação Científica, o aluno ficará 

vinculado ao projeto de pesquisa para o qual tenha sido classificado, sob a 

orientação e responsabilidade do professor-orientador; 

9)Não receber, durante o período de vigência do plano de trabalho, outra bolsa de 

iniciação científica; 

10)No caso de renovação, não ter nenhuma reprovação em qualquer disciplina do 

curso durante a sua participação no Programa de Iniciação Científica. 

 

O aluno deverá estar ciente das suas atribuições ju nto ao programa 
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1) Entregar relatório mensal para a Coordenação da Iniciação Científica das 

atividades desenvolvidas até o dia 30 (trinta) do mês corrente, conforme modelo da 

Faculdade. 

2) Apresentar, após 6 (seis) meses de vigência da bolsa, relatório parcial de 

atividades contendo resultados alcançados, seguindo as normas da Faculdade, 

relatório que será enviado ao Programa Nacional de Iniciação Científica da 

Estácio; 

3) A cada 6 (seis) meses participar de um evento técnico-científico, apresentando o 

seu trabalho de pesquisa 

4) A cada 12 (meses) de projeto ter um artigo científico publicado em revista da 

área. 

5) Apresentar os resultados parciais ou finais da pesquisa, sob a forma de 

exposição oral e/ou painel, compulsoriamente, nas Semanas Acadêmicas da 

Faculdade Estácio de Curitiba; 

6) Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à condição de 

bolsista da Faculdade Estácio de Curitiba; 

7) Devolver à Faculdade Estácio de Curitiba, em valores atualizados, a(s) bolsa(s) 

recebida(s) indevidamente, caso os requisitos e os compromissos estabelecidos 

acima não sejam cumpridos. 

 

DO COMITÊ DE ÉTICA DE PESQUISA 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e 

independente que deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo 

seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos em sua 

integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro 

dos padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa 

Envolvendo Seres Humanos – Resolução CNS 196/96, II.4).  

Desta maneira e de acordo com a Resolução CNS 196/96, “toda pesquisa 

envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um Comitê de 
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Ética em Pesquisa” e cabe à  instituição onde se realizam as 

pesquisas a constituição do CEP. 

A missão do CEP é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da 

pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a 

discussão do papel da pesquisa no desenvolvimento social da comunidade. 

Contribui ainda para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento 

de que sua proposta é eticamente adequada.  

 

DOS PRAZOS: 

Inscrições dos projetos 27/04/2015 a 15/05/2015 

Aprovação no NDE e Conselho Superior até 22/05/2015  

 

Divulgação dos projetos selecionados até 22/05/2015  

 

Inscrição dos alunos para seleção 25/05/2015 a 12/0 6/2015 

Aplicação da prova 15/06/2015 

Entrevista com o Orientador 22/06/2015 a 26/06/2015  

Divulgação do resultado final 29/06/2015 

Início dos projetos 01/08/2015 

Prazo final para protocolo dos termos de aceite do 

programa de iniciação cientifica (professor e aluno ) na 

Coordenação do IC 

03/07/2015 

Período para encaminhamento de substituições dos 

alunos bolsistas ou voluntários 

 

01/08 a 09/11/2015 

Finalização da pesquisa Até 28/06/2016 

Entrega do relatório parcial do aluno a Coordenação  

de IC na IES 
31/07/2016 

Entrega do relatório final do aluno ao Responsável de 

IC na IES caso tenha finalizado a pesquisa em 

31/07/2016 (O aluno que finalizar a pesquisa antes de 

julho/2016 tem até 01 (um) mês após o término da 

pesquisa para entrega do documento) 

Até 31/08/2016 
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DAS BOLSAS E DA REMUNERAÇÃO: 

1. O professor-orientador que tiver o projeto de pesquisa submetido, aprovado 

e classificado pela Coordenação de Iniciação Científica receberá durante 

vigência de seu projeto uma remuneração referente ao valor de R$250,00 

(duzentos e cinquenta reais) para cada projeto com até 4 (quatro) alunos 

(desde que mantenha-se em dia com a entrega de relatórios e realize, ao 

menos, um encontro semanal com o seu grupo). 

2. Só receberá bolsa-auxílio o professor classificado dentro da cota e que tiver 

pelo menos 1 (um) aluno inscrito em seu projeto. Caso não haja alunos 

inscritos para o projeto, o professor não receberá a remuneração, mesmo 

tendo sido aprovado dentro da cota. O professor não classificado dentro da 

cota poderá desenvolver seu projeto como voluntário, se assim o desejar. 

 
3. A bolsa-auxílio para o aluno aprovado será de R$180,00 (cento e oitenta 

reais), creditado no valor da mesnalidade 

 
4. Serão aprovados** 2 projetos para a Faculdade Estácio de Curitiba  

 
* Deve envolver aluno de pelo menos dois cursos da Faculdade Estácio de Curitiba 

** Caso não haja projeto inscrito no curso, serão aprovados projetos classificados dos outros 

cursos.  

 

DA DURAÇÃO DOS PROJETOS 

A duração dos projetos serão de 12 (doze) meses, contanto de agosto/2015 a 

julho/2016 

 

DO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ALUNO 

Para o cancelamento ou substituição do aluno o professor deve enviar a 

Coordenação de Iniciação Científica uma carta declarando os motivos do 

cancelamento. 
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O professor pode solicitar o cancelamento ou substituição do 

aluno caso o mesmo não cumpra com os prazos determinados e não compareça a 

mais de 2 (dois) encontros de orientação sem justificativa adequada. 

O aluno será cancelado ou substituído caso não entregue os relatórios pré- 

estabelecidos. 

 

DA QUANTIDADE DE ALUNOS POR PROJETO 

Cada professor, ao inscrever o seu projeto, deverá indicar o número de alunos que 

participarão do projeto (mínimo 01 (um) e máximo 4 (quatro). 

 

DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PROFESSOR-ORIENTADO R E DO 

PROJETO DE PESQUISA 

1)Titulação; 

2)Qualidade e regularidade da produção científico-tecnológica em veículos 

relevantes da área do conhecimento nos últimos 03 anos; 

3)Relevância, mérito técnico-científico e originalidade do projeto proposto para o. 

desenvolvimento científico, tecnológico e/ou inovação; 

4)Viabilidade técnica e econômica de desenvolvimento na Instituição; 

5)O projeto deverá contemplar atividades planejadas a serem desenvolvidas pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano; 

6) Metodologia empregada 

7) O projeto será avaliado pela Comissão Institucional de Projetos de Iniciação 

Científica,  pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Coordenador do curso que 

o projeto pertence. 

8) Interesse institucional no projeto de pesquisa. 

 

DA SELEÇÃO DOS ALUNOS INSCRITOS: 

Os alunos inscritos serão selecionados através de duas etapas distintas: 

1º - Prova eliminatória: prova escrita. Serão classificados os candidatos que 

tenham obtido, no mínimo, grau 7,0 (sete) e em número de até o dobro das vagas 

existentes. 

2º - Prova classificatória: análise de currículo e de histórico escolar. 
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3º - Prova classificatória: Entrevista com o orientador 

 

Aleksandra Gouveia Santos Gomes da Silva 

Coordenadora de Pesquisa 


