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PROGRAMA DE INCENTIVO À PESQUISA E PRODUÇÃO 
ACADÊMICA DA FAHESP/IESVAP 

 
 

 1. INFORMAÇÕES GERAIS  

 

A Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí/ Instituto de 

Educação Superior do Vale do Parnaíba (FAHESP/IESVAP) vem, através do 

presente Programa, estabelecer as normas que regerão o Processo de Seleção de 

Projetos para o Programa de Incentivo à Pesquisa e Produção Científica. 

 

1.1. Objetivos  

O presente Programa objetiva selecionar projetos e a concessão de bolsas de 

pesquisa a docentes e discentes. 

 

1.2. Objetivos Específicos  

 Incentivar a pesquisa e educação especializada no país;  

 Promover a integração entre empresas e academia;  

 Incentivar, posteriormente, a continuidade destes pesquisadores na empresa, 

como estimuladores do processo de inovação;  

 Estimular a criação e o desenvolvimento de produtos e/ou processos 

inovadores; 

 Estimular a produção acadêmica discente e docente. 

 

2. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

2.1. Participantes  

Poderão participar do processo de seleção de projetos de pesquisa os alunos e 

docentes que estejam devidamente matriculados/contratados na/pela IES e atendam 

aos requisitos deste programa. 

 

2.2. Bolsas  

Serão ofertadas bolsas de pesquisa no valor de até R$ 400,00 (quatrocentos reais) 

para os discentes e uma cota de até R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o projeto no 
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período de 12 (doze) meses. O valor total da bolsa será pago através de desconto 

na mensalidade, exceto para os discentes ProUni e a cota referente ao valor do 

projeto, será paga através de reembolso quando solicitado pelo docente. 

 

2.3. Inscrição  

2.3.1. A inscrição será feita diretamente em endereço eletrônico a ser divulgado, 

oportunamente, no qual será disponibilizado o edital que deverá conter: 

I. Temas; 

II. Prazo de inscrição e envio dos projetos; 

III. Condições de apresentação, 

IV. Detalhes do projeto; 

 

2.4. Apresentação dos projetos  

Os projetos deverão ser entregues em conformidade com as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e terão, no máximo, 25 (vinte e cinco) 

páginas e deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes seções:  

 Título do projeto de pesquisa; 

 Resumo; 

 Introdução contendo o problema e a justificativa; 

 Referencial teórico, contendo trabalhos correlatos e indicação bibliográfica; 

 Objetivos, geral e especifico; 

 Metodologia de pesquisa;  

 Cronograma de atividades detalhado mês a mês;  

 Viabilidade de execução do projeto e resultados esperados; 

 Orçamento; 

 Currículo dos discentes e do respectivo orientador.  

 

 

3. REQUISITOS PARA CUMPRIMENTO DO PROGRAMA  

Para que o Programa seja cumprido os candidatos cujas propostas forem 

selecionadas deverão observar os seguintes requisitos:  
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I. Desenvolver integralmente o projeto selecionado, dentro do prazo previsto;  

II. Entregar mensalmente para a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização (CoPPExI) a frequência do 

andamento da pesquisa com a descrição das atividades realizadas e o 

cronograma de atualizado devidamente assinados pelo professor orientador; 

III. O pagamento da bolsa e da cota para execução do projeto está 

condicionado à entrega do relatório mensal do desenvolvimento da pesquisa 

em observância ao cronograma de atividades; 

IV. O resultado da pesquisa deverá ser enviado à CoPPExI, nos formatos 

eletrônico e impresso (cópia da versão final do relatório), além do 

comprovante de submissão e/ou aceite de publicação do artigo, de acordo 

com o prazo informado no edital;  

V. Os participantes devem submeter à publicação pelo menos um trabalho 

científico ao ano e o comprovante deve ser entregue à CoPPExI em anexo 

aos relatórios; 

VI. Os participantes devem enviar ao menos um trabalho para apresentação em 

eventos científicos e o comprovante deve ser entregue à CoPPExI em anexo 

aos relatórios; 

 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

4.1. A participação neste processo implicará aceitação de todas as normas contidas 

no Edital a ser publicado.  

 

4.3. Os resultados obtidos através da pesquisa financiada poderão ser 

comercializados na forma de publicações, como artigo, livro, sítio na internet, entre 

outros do gênero, mas seu conteúdo deverá ser previamente conhecido e aprovado 

pela FAHESP/IESVAP;  

 

4.4. A propriedade intelectual dos resultados obtidos na pesquisa e o direito à sua 

comercialização irão atender ao contexto educacional e o tipo de pesquisa de 

acordo com a legislação vigente. A confidencialidade das informações e os 
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conhecimentos gerados na execução das atividades deverão ser definidos em 

instrumento específico a ser celebrado entre os partícipes.  

 

4.5. Em toda e qualquer publicação deverá constar uma referência à 

FAHESP/IESVAP. 

 

4.6. Todos estes deveres constarão do Termo de Compromisso, o qual será 

encaminhado aos estudantes selecionados na divulgação dos projetos escolhidos e 

deverá ser assinado pelos estudantes e orientadores. O documento deverá ser 

entregue, em duas vias, no dia da reunião para os devidos ajustes dos projetos 

selecionados, em data a ser definida pela CoPPExI e comunicada com antecedência 

aos participantes. A reunião para os ajustes das propostas ocorrerá nas 

dependências da FAHESP/IESVAP ou através do formato remoto.  

 

4.7. A FAHESP/IESVAP poderá adiar ou suspender os procedimentos aqui 

descritos, se assim exigirem as circunstâncias.  

 

4.8. Os casos omissos serão solucionados pelo Conselho Superior (CONSUP) da 

IES. 

 

4.9. As decisões do CONSUP são terminativas, não cabendo pedidos de 

reconsideração.  

 

Parnaíba, 21 de setembro de 2020. 

Aprovada no CONSUP em 23 de setembro de 2020. 
 

    

 

 

Tereza Cristina de C. S. Garcês 

Coordenadora da CoPPExI 

 


