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EDITAL Nº05/2020 

 

 PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC) E PROGRAMA DE EXTENSÃO DA 

FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ/ INSTITUTO 

DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO VALE DO PARNAÍBA (FAHESP/IESVAP) 

 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização 

da FAHESP/IESVAP, torna público o edital e convida os interessados (docentes e 

discentes do Curso de Direito e Medicina) a submeterem propostas nos termos aqui 

estabelecidos e em conformidade com as NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC) E PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE EXTENSÃO nas modalidades remuneradas e voluntárias (PROBIC/ 

PROVIC/ PROEXT/ PROVEXT). 

 

1. OBJETIVOS  

O presente edital tem por objetivo selecionar acadêmicos e professores pesquisadores 

para desenvolver projetos de iniciação científica e/ou extensão no período de 01 de 

março de 2021 a 01 de março de 2022, no Programa Institucional de Iniciação 

Científica nas modalidades: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PROBIC) e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica (PROVIC). E no 

Programa Institucional de Extensão nas modalidades: Programa Institucional de Bolsas 

de Extensão (PROEXT) e Programa Institucional Voluntário de Extensão (PROVEXT). 

 

Devido à pandemia causada pela COVID-19 e no intuito de estimular o pensamento 

crítico e contribuir para o momento atual os projetos que irão concorrer às modalidades 

remuneradas (Programa Insitucional de Iniciação Científica e/ou Extensão) deverão ter 

como enfoque essa temática ou temas relacionados à saúde mental, inovação 

tecnológica e/ou acadêmica e o papel das redes sociais durante a pandemia. Além 

disso, serão aceitos projetos que estejam vinculados às linhas de pesquisa 

institucional: Educação Médica, Direito, Gestão, Cultura, Saúde, Inovação, Meio 

Ambiente, Sustentabilidade e outras conforme disponível no site (https://s3.us-east-

1.amazonaws.com/assets.iesvap.edu.br/resources/files/docs%20pdfs/coppex/pesquisa/

auxilio%20cientifico/oficial-linhas-de-pesquisa-coppexi-e-tcc-2020.pdf.), as quais irão 

concorrer obrigatoriamente na modalidade voluntária. 

 

https://s3.us-east-1.amazonaws.com/assets.iesvap.edu.br/resources/files/docs%20pdfs/coppex/pesquisa/auxilio%20cientifico/oficial-linhas-de-pesquisa-coppexi-e-tcc-2020.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/assets.iesvap.edu.br/resources/files/docs%20pdfs/coppex/pesquisa/auxilio%20cientifico/oficial-linhas-de-pesquisa-coppexi-e-tcc-2020.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/assets.iesvap.edu.br/resources/files/docs%20pdfs/coppex/pesquisa/auxilio%20cientifico/oficial-linhas-de-pesquisa-coppexi-e-tcc-2020.pdf
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2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

2.1 A proposta do projeto, o currículo lattes dos participantes (docentes e discentes), as 

declarações e os termos  deverão ser enviados exclusivamente pelo pesquisador 

proponente para o e-mail coppex@iesvap.edu.br e a inscrição realizada através do 

formulário disponível em 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-

g_zc7zM1jU9dwPwktJt7W4qoCuVeRUN1pUNlVMOVpMWjQzUzJNRjJHQU1FMlBD

My4u no período de 19/12/2020 à 04/02/2021, atentando-se aos procedimentos 

necessários para efetivação da inscrição. Vale ressaltar que ao envolver seres 

humanos direta ou indiretamente e/ ou animais é OBRIGATÓRIO que o projeto de 

pesquisa esteja aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e/ou pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA), quando pertinente.  

a) Anexar OBRIGATORIAMENTE o comprovante de aprovação (Parecer 

Consubstanciado Favorável) do CEP (projetos envolvendo seres humanos) ou da 

CEUA (projetos envolvendo animais). Caso o projeto ainda não tenha sido aprovado, 

será aceito o comprovante de submissão. OBS: Projetos envolvendo seres humanos 

ou animais sem o comprovante de aprovação ou submissão serão eliminados. 

        Parágrafo único: A inscrição só será efetivada caso os documentos comprobatórios 

sejam enviados para o e-mail conforme mencionado no item 2.1. 

 

2.1.1 Ao submeter o projeto, as informações abaixo devem ser contempladas: 

a) Informar o período de atuação, o programa (Iniciação Científica ou Extensão), a 

modalidade do programa  (voluntária ou remunerada) e a linha de pesquisa na qual a 

inscrição será enviada (PROBIC/PROVIC/PROEXT/ PROVEXT); 

b) Os docentes deverão indicar o estudante e a vinculação 

(PROBIC/PROVIC/PROEXT/PROVEXT); 

c) Anexar plano de trabalho individualizado dos acadêmicos indicados, conforme 

disposto no item 2.4.4.2 deste edital. 

d)  Os docentes e discentes deverão anexar os documentos listados: Declaração de 

ciência e disponibilidade/ Declaração de indicação dos discentes/ Declaração de não 

acúmulo de bolsas/ Termo de responsabilidade da equipe devidamente assinados, os 

quais estão disponíveis no site da IES e devem ser enviados junto com a proposta e 

o currículo lattes. 

 

mailto:coppex@iesvap.edu.br
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM1jU9dwPwktJt7W4qoCuVeRUN1pUNlVMOVpMWjQzUzJNRjJHQU1FMlBDMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM1jU9dwPwktJt7W4qoCuVeRUN1pUNlVMOVpMWjQzUzJNRjJHQU1FMlBDMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM1jU9dwPwktJt7W4qoCuVeRUN1pUNlVMOVpMWjQzUzJNRjJHQU1FMlBDMy4u
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2.1.2 Deve ser anexado junto ao PROJETO SUBMETIDO, o Currículo Lattes 

ATUALIZADO do professor proponente e de todos os estudantes candidatos, além do 

histórico acadêmico atualizado do(s) discente(s), as declarações e os termos 

disponíveis no site conforme a letra “d” do item 2.1.1. 

 

2.1.3 Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Avaliação formada por 

professores da IES (que não tenham vínculo com os projetos) ou externos, 

estabelecida pela CoPPExI em consonância com a Direção Acadêmica. 

 

2.2 COTAS DE BOLSAS DOS PROGRAMAS PARA O PERÍODO 2021/2022 

 

Através do presente Edital, serão contempladas 7 (sete) bolsas para discentes e docentes 

da IES, sendo 6 (seis) na modalidade iniciação científica (PROBIC) e 1 (uma) na 

modalidade de extensão (PROEXT) com duração de dez meses, ou seja, sendo válidas de 

março a dezembro de 2021.  

Parágrafo único: A bolsa para o docente corresponde a um valor total que poderá ser 

utilizado durante o período de vigência do edital, sendo que o pagamento será realizado 

através de reembolso e após comprovação dos gastos com o projeto. Além disso, as 

bolsas na modalidade remunerada estão disponíveis somente para o curso de medicina.  

 

2.2.1 Cotas no Programa de Extensão  

a) Modalidade PROEXT: 1 (uma) bolsa para docente com o valor disponível de até 1.000 

(um mil) reais, a qual será paga através de reembolso e com a comprovação dos 

gastos com o projeto e 1 (uma) bolsa para discente com o valor de 400 (quatrocentos 

reais) que será descontada na mensalidade durante o período de vigência do edital. 

 

b) Modalidade PROVEXT: Nessa modalidade não haverá cotas para o docente e discente, 

portanto não há limites para aprovação de projetos. 

Parágrafo único: Verifique o anexo II deste documento para consultar os itens financiáveis. 

 

2.2.2 Cotas no Programa de Iniciação Científica 

a) Modalidade PROBIC: 6 (seis) bolsas para docentes com o valor disponível de até R$ 

2.000 (dois mil) reais, que serão pagas através de reembolso e com a comprovação 

dos gastos com o projeto e 6 (seis) bolsas para discentes com o valor de 400 
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(quatrocentos reais) que serão descontadas na mensalidade durante o período de 

vigência do edital. 

 

b) Modalidade PROVIC: Nessa modalidade não haverá cotas para o docente e discente, 

portanto não há limites para aprovação de projetos. 

Parágrafo único: Verifique o anexo II deste documento para consultar os itens financiáveis. 

 

2.2.3 As bolsas de iniciação científica para o curso de medicina serão divididas em 3 (três) 

bolsas disponíveis para docentes do 1º ao 4º período do curso de medicina e 3 (três) 

bolsas disponíveis para docentes do 5º ao 9º período do curso de medicina. 

Parágrafo único: O docente que ministrar aula no grupo do 1ª ao 4º período e no grupo do 

5º ao 9º período deverá escolher em qual dos dois ele quer concorrer, pois não será 

permitido o envio de duas propostas pelo mesmo docente para concorrer na mesma 

categoria. E caso não tenha inscritos suficientes e/ou não sejam aprovados, as bolsas 

poderão ser redistribuídas entre as categorias. 

 

2.3 PRAZO DE EXECUÇÃO 

A execução do plano de trabalho terá duração de 12 (doze) meses, com início em 01 de 

março de 2021 e término em 01 de março de 2022, sendo que a execução das bolsas para 

os discentes e a cota dos projetos para os docentes será de dez meses, com validade de 

março a dezembro de 2021. 

 

2.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

2.4.1 Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento aos 

mesmos é considerado imprescindível para o exame da proposta, seu enquadramento, 

análise e julgamento. A ausência ou insuficiência das informações resultará na 

desclassificação da proposta. 

 

2.4.2. Quanto ao pesquisador/proponente 

2.4.2.1 O perfil do pesquisador/proponente deverá atender aos requisitos constantes 

presente no Regulamento do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC) e/ ou 

Programa Institucional de Extensão. 

§ 1° Ter currículo Lattes atualizado ao submeter o projeto. 

§ 2° Pesquisadores/orientadores que participaram em períodos anteriores (2017 a 2020) 

deverão estar adimplentes com o PIC.  
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Parágrafo único: No caso dos orientadores que estão com proposta em andamento (2020-

2021) é imprescindível o envio do relatório parcial. 

§ 3° Só poderá submeter no máximo 1 (uma) proposta para concorrer à iniciação científica 

e 1 (uma) proposta para concorrer à extensão, sendo que no total o docente só pode 

acumular no máximo 1 (uma) bolsa. 

Parágrafo único: No caso dos orientadores que estão com proposta em andamento (2020-

2021) e que possuem bolsa, caso desejem participar irão obrigatoriamente concorrer à 

modalidade voluntária, pois o docente só pode acumular no máximo 1 (uma) bolsa. Além 

disso, entende-se por adimplência a efetivação da finalização de projetos, entrega dos 

relatórios e comprovação da publicação científica e/ou submissão.  

 

2.4.3 Quanto ao estudante 

2.4.3.1 O estudante deverá atender aos requisitos estabelecidos no regulamento do 

Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC) e/ou Programa Institucional de 

Extensão 

a) Ser indicado e selecionado pelo professor orientador; 

b) Estar regularmente matriculado em disciplinas de curso de graduação; 

c) Não possuir parentesco com o orientador, em qualquer grau; 

d) Alunos que participaram em períodos anteriores (2017 a 2019) deverão estar 

adimplentes com o PIC; 

Parágrafo único: No caso dos discentes que estão com proposta em andamento (2020-

2021) é imprescindível o envio do relatório parcial e aos que possuem bolsa, caso desejm 

participar irão obrigatoriamente concorrer à modalidade voluntária, pois o discente só pode 

acumular no máximo 1 (uma) bolsa. 

 

2.4.4 Quanto à proposta 

2.4.4.1 Do projeto de pesquisa e extensão 

Os projetos deverão conter as informações: 

a) Identificação da instituição (FAHESP/IESVAP, curso), titulação e equipe executora 

(incluindo pesquisadores, estudantes de pós-graduação, estudantes de graduação e 

técnicos); 

b) Estrutura: Introdução (delimitação, justificativa e problema de pesquisa), Objetivos (geral 

e específico), Fundamentação Teórica, Metodologia, Resultados esperados, Cronograma 

de execução, Orçamento, Infraestrutura e Referências bibliográficas. 
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Parágrafo único: Devido à pandemia causada pela COVID-19 pesquisas em campo que 

envolva aglomerações não poderão ser realizadas durante o período 2021/01 ou até 

quando julgarem as autoridades de saúde. Dessa forma, a metodologia e o cronograma 

devem ser desenhados de forma a ser possível o seu cumprimento durante o período da 

pandemia causada pela COVID-19 utilizando ferramentas remotas e/ou atendendo as 

recomendações do ministério da saúde para atividades presenciais. Não serão aceitas 

justificativas de que não foi possível concluir o projeto ao final do período de execução 

devido à situação colocada. O modelo está disponível no site da instituição.   

 

2.4.4.2  Do plano de trabalho 

O plano de trabalho dos discentes deverá ser preenchido nas modalidades de iniciação 

científica e/ou extensão e atender aos seguintes requisitos: 

a) Ter limite de cinco páginas, dentro do modelo fornecido no site da CoPPExI 

(www.iesvap.edu.br) sendo obrigatoriamente parte integrante do projeto de pesquisa do 

pesquisador/proponente e ser enviado o ato da inscrição; 

b) Ter caráter individualizado considerando (o projeto do orientador e demais planos de 

trabalho vinculados a esse projeto); 

c) Planos de trabalhos que apresentem na introdução parágrafo(s) copiado(s) literalmente 

do projeto do orientador e/ou plano(s) de outro(s) candidato(s) serão desclassificados, não 

cabendo recurso. 

d) Conter na página inicial a identificação da área do conhecimento, título do projeto, nome 

do pesquisador/proponente, nome do estudante e modalidade; 

e) Estrutura que contemple: Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados Esperados, 

Cronograma de Execução e Referências; 

Parágrafo Único. Nos casos específicos de continuidade do vínculo com o Programa e 

mantido o(a) mesmo(a) orientador(a), o aluno deverá inserir uma seção contendo o título 

do plano de trabalho vigente e o resumo dos resultados obtidos até o momento da 

solicitação referente a este período, antes do item Introdução. As propostas que não 

cumprirem com esta exigência não serão homologadas. 

 

2.5 Da Carga Horária para o Estudante de projetos aprovados 

2.5.1 Carga Horária Total dos Programas Institucional de Iniciação Científica 

(PROBIC/PROVIC) será de 160 horas, equivalente à 4 (quatro horas semanais). 

 



 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP 
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba S.A. 

Av. Evandro Lins e Silva, nº 4435 - Bairro Sabiazal - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI 
CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

2.5.2 Carga Horária Total dos Programas Institucional de Extensão (PROEXT/PROVEXT) 

será de 160 horas, equivalente à 4 (quatro horas semanais).  

 

2.5.3 A substituição dos bolsistas poderá ocorrer de acordo com os seguintes requisitos:  

I - Cancelamento ou trancamento de matrícula; 

II - Conclusão de curso; 

III - A pedido. 

Parágrafo único: A solicitação de substituição deve ser enviada via e-mail à CoPPExI 

(coppex@iesvap.edu.br) com a devida justificativa. 

 

2.5.3.1 O cancelamento da bolsa poderá ser feito a qualquer momento, devendo o 

orientador do projeto de pesquisa e/ ou extensão da FAHESP/IESVAP comunicar ao 

bolsista e à CoPPExI com, pelo menos, trinta dias de antecedência. 

Parágrafo Único: Caso o bolsista solicite desligamento do projeto “A pedido” sem 

justificativa válida (por doença, trancamento ou conclusão do curso), o estudante deverá 

retornar todo o valor da bolsa recebida à FAHESP/IESVAP. Qualquer outro caso 

específico não contemplado a este edital será analisado pela CoPPExI em conjunto com o 

colegiado do curso e direção acadêmica. 

 

2.4.5.4 O aluno bolsista poderá ser substituído somente até o 3º (terceiro) mês do 

desenvolvimento do projeto de pesquisa e/ou extensão ou nos casos citados no parágrafo 

2.5.3 

 

2.4.5.4 Em caso de substituição, será emitida somente uma declaração que fará referência 

à carga horária cumprida pelo aluno substituído de acordo com a sua participação efetiva 

no desenvolvimento do projeto. 

 

2.6 QUANTO AO NÚMERO DE ESTUDANTES 

 

2.6.1 O pesquisador/proponente poderá apresentar somente 1 (uma) proposta de projetos 

financiados pela FAHESP/IESVAP. 

2.6.2 O pesquisador/proponente deverá indicar OBRIGATORIAMENTE no máximo 1 (um) 

estudante bolsista e no máximo 2 (dois) estudantes não bolsistas para a modalidade 

PROBIC e até no máximo 3 (três) estudantes não bolsistas para a modalidade PROVIC. 
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2.6.3 O pesquisador/proponente deverá indicar OBRIGATORIAMENTE no máximo 1 (um) 

estudante bolsista e no máximo 5 (cinco) estudantes não bolsistas para a modalidade 

PROEXT e até no máximo 6 (seis) estudantes não bolsistas para a modalidade PROVEXT. 

Parágrafo único. É permitido ao estudante concorrer neste edital somente a uma vaga 

remunerada de qualquer programa (iniciação científica e/ou extensão) e não pode 

acumular outras bolsas de incentivo ofertadas pela IES. Isso é válido também para os 

acadêmicos bolsistas que já estão com propostas em andamento (2020-2021). 

 

3. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

3.1 Conferência da documentação e homologação das inscrições pela CoPPExI e 

divulgação dos resultado através do site institucional (www.iesvap.edu.br). 

         Parágrafo único. Caso a solicitação não atenda aos requisitos deste edital, a 

inscrição não será homologada. 

 

3.2 No julgamento das propostas será considerado pelo Comitê de Avaliação a 

relevância no contexto da Iniciação Científica/ Extensão e o caráter individualizado de 

cada plano de trabalho.  

 

4. PONTUAÇÃO  

4.1 Será considerado o tema e as inovações relacionadas a ele conforme proposto no 

item 1 deste edital. 

4.2 Será considerada as atividades relacionadas à prática docente na IES conforme 

anexo IV. 

4.3 Será considerada à produção científica do pesquisador/proponente nos últimos três 

anos registradas no currículo lattes com os devidos documentos comprobatórios 

conforme a tabela no anexo III. 

4.4 A classificação final será realizada utilizando a média entre a pontuação descrita no 

item 4.2 e 4.3 deste edital. 

 

5. DOS COMPROMISSOS DO PROFESSOR ORIENTADOR  

O professor orientador deverá se comprometer a: 

 

a) Conhecer os Regulamentos de Pesquisa e/ou Extensão, bem como as Políticas de 

Pesquisa e/ou Extensão, disponíveis para consulta no site da CoPPExI;   

b) Realizar as atividades dispostas no projeto, a partir do início das atividades;  

http://www.iesvap.edu.br/
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c) Comparecer às atividades propostas pela CoPPExI, quando pertinente; 

d) Acompanhar o desenvolvimento das atividades do aluno semanalmente, conforme 

carga horária estipulada neste edital;  

e) Conferir e assinar o Relatório parcial e final das atividades de pesquisa ou extensão 

conforme normativa da CoPPExI.  

f) Entregar ao final a cópia do certificado de apresentação e publicação do trabalho de 

pesquisa e/ou extensão em eventos científicos e periódicos, conforme Regulamento 

de Pesquisa/Extensão da IES.  

 

6. DOS COMPROMISSOS DO(S) DISCENTE(S) SELECIONADO(S)  

O(s) discente(s) bolsista ou voluntário deverão se comprometer assinando o Termo de 

compromisso disponível no site da IES e atendendo às orientações abaixo: 

a) Conhecer os Regulamentos de Pesquisa e/ou Extensão, bem como as Políticas de 

Pesquisa e/ou Extensão disponíveis para consulta no site da CoPPExI; 

b) Realizar as atividades dispostas no projeto de pesquisa ou extensão, a partir do início 

das atividades;  

c) Comparecer às atividades propostas pela CoPPExI quando pertinente; 

d) Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho 

desenvolvido, por determinação do professor-orientador; 

e) Inserir o professor-orientador como co-autor das publicações e trabalhos 

apresentados relacionados ao tema do projeto; 

f) Apresentar Relatório parcial e final das atividades de pesquisa e/ou extensão com a 

assinatura do coordenador, cópia do certificado de apresentação e publicação do 

trabalho de pesquisa em eventos científicos e em periódicos, respectivamente. 

 

7. CRONOGRAMA 

Atividades Data/perío

do 

Publicação do edital pela CoPPExI no site da instituição 

(www.iesvap.edu.br) 

18/12/202

0 

Envio das propostas de projetos de Iniciação Científica e/ou Extensão, 

currículo lattes (docente e discente), declarações* e termos* disponíveis 

no site e conforme edital  para o e-mail coppex@iesvap.edu.br e 

 

19/12/202

0 a 
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inscrição no 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmm

B-

g_zc7zM1jU9dwPwktJt7W4qoCuVeRUN1pUNlVMOVpMWjQzUzJNRjJH

QU1FMlBDMy4u 

 

*Declaração de ciência e disponibilidade/ Declaração de indicação dos 

discentes/ Declaração de não acúmulo de bolsas/ Termo de 

responsabilidade da equipe devidamente assinados para o e-mail da 

CoPPExI (coppex@iesvap.edu.br) (OBRIGATÓRIA)  

04/02/202

1 

Divulgação das inscrições homologadas 06/02/202

1 

Interposição de recurso das inscrições 07/02/202

1 

Período de avaliação pelo Comitê de Avaliação 08/02/202

1 a 

09/02/202

1 

Divulgação do resultado  10/02/202

1 

Interposição de recurso  11/02/202

1 

Divulgação do resultado final, caso haja interposição de recurso. 12/02/202

1 

Reunião com os docentes e discentes selecionados (OBRIGATÓRIA) 24/02/202

1 

 

8.  RESULTADOS DO JULGAMENTO E RECURSOS 

8.1 Após divulgação do resultado final, o pesquisador/proponente tem um prazo de até 

24h para entrar com um recurso, o qual deve ser enviado via e-mail 

(coppex@iesvap.edu.br). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM1jU9dwPwktJt7W4qoCuVeRUN1pUNlVMOVpMWjQzUzJNRjJHQU1FMlBDMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM1jU9dwPwktJt7W4qoCuVeRUN1pUNlVMOVpMWjQzUzJNRjJHQU1FMlBDMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM1jU9dwPwktJt7W4qoCuVeRUN1pUNlVMOVpMWjQzUzJNRjJHQU1FMlBDMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6Oy8YGvrTkmmB-g_zc7zM1jU9dwPwktJt7W4qoCuVeRUN1pUNlVMOVpMWjQzUzJNRjJHQU1FMlBDMy4u
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8.2 A classificação final das propostas incluídas como demanda qualificada será 

realizada de acordo com os seguintes critérios: 

a)  Atender os temas propostos no item 1 desse edital; 

b)  E a média entre a pontuação dos critérios relacionados à prática docente na IES e a 

pontuação da produção científica do pesquisador/proponente registrada no Currículo 

lattes;  

c) Em caso de empate, será considerado os critérios relacionados à prática docente na 

IES. 

 

8.3 Os planos de trabalho recomendados só serão implementados mediante aceite do 

Termo de Compromisso, disponível no site da FAHESP/IESVAP. O não cumprimento 

deste quesito implicará no cancelamento automático da participação do aluno no 

programa. 

 

8.4 Os docentes e discentes deverão encaminhar para o e-mail coppex@iesvap.edu.br 

os documentos listados: Declaração de ciência e disponibilidade/ Declaração de 

indicação dos discentes/ Declaração de não acúmulo de bolsas/ Termo de 

responsabilidade da equipe devidamente assinados, os quais estão disponíveis no 

site da IES e devem ser enviados conforme prazo estabelecido no cronograma. 

 

9. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

9.1 O pesquisador/proponente deverá encaminhar ao final do projeto de iniciação 

científica e/ou extensão o relatório final e o comprovante das publicações científicas.       

PARÁGRAFO ÚNICO: O projeto de iniciação científica e/ou extensão somente será 

considerado como concluído com a entrega do relatório final e os comprovantes das 

publicações, sendo que nas modalidades: 

• PROBIC e PROVIC: é necessário pelo menos 1 (uma) publicação em anais de 

evento ou 1 (um) artigo científico em periódico nacional e/ou internacional.  

• PROEXT e PROVEXT: é necessário pelo menos 1 (uma) publicação em anais de 

evento ou  1 (uma) produção técnica (vídeo, manual, etc) e 1 (um) artigo científico em 

periódico nacional e/ou internacional. 

 

mailto:coppex@iesvap.edu.br
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9.2 O orientando deverá apresentar os resultados obtidos durante o desenvolvimento da 

pesquisa no Encontro Interdisciplinar da FAHESP/IESVAP, em normas específicas 

estabelecidas pela coordenação do evento. 

 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 O atendimento aos pesquisadores/proponentes com dúvidas será feito pelo 

endereço coppex@iesvap.edu.br ou tereza.garces@iesvap.edu.br, de segunda à 

sexta-feira das 14h às 18h a partir do dia 15/01/2021. 

10.2 As inscrições com documentação incompleta não serão homologadas. 

10.3 O não cumprimento das exigências regulamentares bem como qualquer falsidade 

nas declarações e/ou irregularidades nos documentos apresentados, implicará na 

desclassificação da solicitação para participar deste edital. 

10.4 A documentação e as informações apresentadas serão de inteira responsabilidade 

dos pesquisadores/proponentes. 

10.5 Para quaisquer esclarecimentos relativos a este edital, os interessados deverão 

entrar em contato com a CoPPExI, que conduz todo o processo de seleção através 

dos e-mails disponibilizados acima. 

10.6 Ao submeter a proposta, os docentes e discentes concordam com todos os termos 

previsto neste edital. 

10.7 Os casos não contemplados por este edital serão analisados conjuntamente pela 

CoPPExI, Direção Acadêmica e Colegiado do Curso. 

 

 

 

 

Parnaíba, 18 de dezembro de 2020 

 

 

__________________________________________________________ 

Tereza Cristina de Carvalho Souza Garcês 

Coordenadora CoPPExI 
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ANEXO I 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA E/OU EXTENSÃO 
PROBIC/PROVIC/PROEXT/PROVEXT  

O projeto de iniciação científica e/ou extensão a ser submetido no formato on-line 

deverá contemplar os seguintes itens: 

1. Capa com identificação do projeto, do proponente e do(s) aluno(s) que 

desenvolverá(ão) o projeto. 

2. Resumo (máximo de 20 linhas). 

3. Introdução 

3.1 Delimitação 

3.2 Justificativa 

3.3 Problema de pesquisa 

4. Objetivos 

4.1 Geral 

4.2 Específicos 

5. Referencial Teórico 

6. Metodologia e forma de análise dos resultados esperados; 

7. Plano de trabalho do(s) bolsista(s) e cronograma de atividades; 

8. Orçamento Financeiro (ver anexo II deste edital) 

9. Infraestrutura 

10. Referências Bibliográficas 

 
 

OBSERVAÇÃO: 

 O projeto deverá conter um número máximo de 15 páginas (Página A4, Fonte 

Times New Roman, tamanho 12; entrelinhas 1,5 margens de 2 cm). 

 O Modelo deste roteiro de Projeto de Pesquisa encontra-se disponível no site da 
CoPPExI. 
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ANEXO II 
RELAÇÃO DOS ITENS FINANCIÁVEIS PARA PESQUISA E/OU EXTENSÃO 

 
Itens Financiáveis 

 
1.1 Custeio: 

a) Material de consumo, material de escritório, software, instalação; 

b) Serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e 

serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica, de caráter eventual. Qualquer 

pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com a legislação em vigor, 

de forma a não estabelecer vínculo empregatício. Assim, a mão de obra empregada 

na execução do projeto não terá vínculo de qualquer natureza com a Instituição e 

deste não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva 

responsabilidade do Coordenador/Instituição de execução do projeto; 

c) Material de Capital: 

 Material permanente; 

 Material bibliográfico. 
 

1.2 Os itens de capital serão alocados na instituição de execução do projeto a qual se 

encontra vinculados o proponente, ficando ela responsável pela manutenção e guarda 

dos mesmos. 

 
1.3 Não são permitidas despesas com: 

a) Pagamento de salários ou complementação salarial da equipe técnica e 

administrativa ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições 

públicas (federal, estadual e municipal) e instituições privadas; 

b) Pagamento com combustíveis. 

 
1.4 O recurso pode ser usado para a compra de passagens, diárias, taxas para 

participação em congressos, seminários ou eventos similares no país ou no exterior 

e/ou taxas para publicação científica desde que seja para apresentar resultados 

referentes ao projeto científico em andamento. 

 

1.5 As demais despesas deverão ser de responsabilidade do proponente/instituição 

executora a título de contrapartida. 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

QUADRO REFERENTE À PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E ARTÍSTICA 

Resumos e trabalhos completos publicados em anais de eventos 
internos e externos a IES  

 
Pontos 

Trabalhos completos (máximo de 10 pontos) 2 

Resumos (máximo de 5 pontos) 1 

Artigos completos publicados em periódicos científicos especializados Pontos 

      5 
     10 

Periódicos nacionais (máximo de 50 pontos) 

Periódicos internacionais (máximo de 100 pontos) 

 

LIVROS Pontos 

Livros publicados (máximo de 30 pontos) 10 

Capítulos de livros (máximo de 15 pontos) 5 

PRODUÇÃO TÉCNICA Pontos 

Membro de Corpo Editorial (máximo de 30 pontos) 10 

Revisor de periódicos (máximo de 15 pontos) 5 

Produtos, processos ou técnicas com patente (máximo de 30 pontos) 10 

ORIENTAÇÕES E SUPERVISÕES CONCLUÍDAS E APROVADAS 
(EXTERNA À IES) 

Ponto
s 

Pós-Doutorado (máximo de 25 pontos) 5 

Doutorado (máximo de 20 pontos) 4 

Mestrado (máximo de 15 pontos) 3 

Especialização - por monografia (máximo de 10 pontos) 2 

Iniciação Científica (máximo de 10 pontos) 2 

Outras orientações (máximo de 2,5 pontos) 0,5 

Trabalho de conclusão de curso de graduação (máximo de 10 pontos) 2 

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO ORGANIZADORA DE EVENTOS 

CIENTÍFICOS (EXTERNO À IES) 

Ponto

s 

Organizador (máximo de 25 pontos) 5 

Avaliador (máximo de 25 pontos) 5 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS (EXTERNA À IES) Ponto
s 

Doutorado (máximo de 15 pontos) 3 

Mestrado   (máximo de 10 pontos) 2 

Trabalho de Conclusão de Curso (máximo de 5 pontos) 1 

 

 
 

 

 

 

ANEXO IV 

QUADRO REFERENTE À PONTUAÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

DOCENTES NA IES 
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PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES REALIZADAS NA IES    Pontos 

Reuniões agendadas pela Coordenação do Curso e/ou Direção 
Acadêmica (máximo de 50 pontos) 

10 

Oficinas ofertadas pelo NAPED (máximo de 50 pontos) 10 

CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DOCENTES    
Pontos 

Preenchimento do plano de aula (máximo de 10 pontos) 10 

Preenchimento da frequência diária (máximo de 10 pontos) 10 

Lançamento das notas no prazo correto (máximo de 10 pontos) 10 

ORIENTAÇÕES Ponto
s 

Projetos de iniciação científica (máximo de 30 pontos) 10 

Projetos de extensão (máximo de 30 pontos)           10 

Projetos de inovação (máximo de 30 pontos) 10 

Trabalho de Conclusão de Curso (máximo de 30 pontos) 5 

Monitoria (máximo de 30 pontos) 10 

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO ORGANIZADORA DE EVENTOS 
CIENTÍFICOS DA IES 

Ponto
s 

Organizador (máximo de 25 pontos) 5 

Avaliador (máximo de 25 pontos) 5 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS EXAMINADORAS DA IES Ponto
s 

Trabalho de Conclusão de Curso (máximo de 30 pontos) 5 

 


