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COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO (COPPEX) 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC)  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PROBIC) 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2018 

 
A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX), da Faculdade de 

Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí (FAHESP), mantida pelo Instituto de Educa-

ção Superior do Vale do Parnaíba Ltda.(IESVAP), informa aos interessados que estarão aber-

tas no Protocolo Unificado da Instituição, as inscrições para seleção de programas/projetos 

científicos apresentados por docentes. 
 

1. VIGÊNCIA DO EDITAL: 27 de maio de 2019 a 31 de julho de 2019. 
 

2. VIGÊNCIA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC): 

01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019. 
 

3. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 27 de maio de 2018 a 30 de junho de 2011. 
 

4. DO NÚMERO DE VAGAS: Os programas/projetos serão selecionados nos termos 

deste Edital, para integrarem-se ao Programa Institucional de Iniciação Científica (PIC) da 

FAHESP/IESVAP. Serão selecionados 3 (três) discentes, nos termos deste Edital, para exer-

cer atividades no âmbito do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PRO-

BIC). 

5. DO FOMENTO: A Instituição se compromete a fornecer, mensalmente, bolsa no 

valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o docente vinculado ao PIC da FAHESP/IESVAP, 

e de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o discente vinculado à iniciação científica na moda-

lidade do PROBIC do PIC. Serão distribuídas pela Instituição 3 (três) bolsas para docentes no 

valor acima citado, caso o projeto de pesquisa apresentado seja aprovado pelo comitê de 

avaliação interna indicado pelo coordenador de pesquisa da COPPEX da FAHESP/IESVAP. 

Estas bolsas (tanto para docentes quanto para discentes) serão pagas por um período de 12 

meses (agosto de 2019 a julho de 2020), a partir da assinatura do contrato. Os discentes 

receberão através de desconto no valor da mensalidade e os docentes junto à folha de paga-

mento. 
 

6. OBJETIVOS DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

FAHESP/IESVAP: 
 

I. Despertar a vocação e desenvolver o pensamento científico mediante a participa-

ção de estudantes de graduação em projetos de pesquisa; 
 

II. Consolidar política de pesquisa para iniciação científica nos cursos de graduação 

da FAHESP/IESVAP, reforçando a articulação entre graduação e pós-graduação, por inter-

médio da qualificação dos estudantes; 
 

III. Estimular pesquisadores a inserirem estudantes de graduação nas atividades 

de iniciação científica, integrando jovens em grupos de pesquisa, de forma a acelerar a 

expansão e renovação do quadro de pesquisadores e, consequentemente, estimular a 

produção científica e o envolvimento de novos orientadores; 

http://www.iesvap.edu.br/
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IV. Proporcionar ao estudante de graduação a aprendizagem de técnicas e métodos 

de pesquisa, bem como estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criativi-

dade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa; 
 

V. Contribuir para a formação e inserção de estudantes de graduação em atividades 

científicas, e para a formação de recursos humanos em pesquisa; 
 

VI. Contribuir para a formação do cidadão pleno, com condições de participar de forma 

criativa e empreendedora na sua comunidade; 
 

VII. Contribuir para o desenvolvimento de estudantes de graduação, estimulando a 

formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos; o despertar da vocação científica 

e o incentivo a talentos potenciais, mediante sua participação em atividades de educação 

científica, orientadas por pesquisador qualificado. 
 

VIII. Apoiar financeiramente os acadêmicos, docentes pesquisadores/orientadores 

envolvidos nas atividades de iniciação e pesquisa científica. 

7. REQUISITOS PARA OS DOCENTES ORIENTADORES PARTICIPAREM DO 

PROGRAMA: 
 

I. Ter vínculo com a FAHESP/IESVAP exercendo a função de Docente de En-

sino Superior, com titulação mínima de mestre; 

II. Não estar licenciado/afastado, por qualquer motivo, por um período superior a 

três (03) meses da FAHESP/IESVAP no período de vigência da bolsa; 

III. Possuir produção científica comprovada na área de orientação, por meio da 

apresentação do Curriculum Vitae, modelo Lattes/CNPq atualizado; 

IV. O projeto de pesquisa poderá contar com um professor co-orientador, que aux-

iliará o professor orientador na consecução das atividades associadas aos pro-

cessos e métodos gerais e específicos da investigação. 

Parágrafo único: O professor co-orientador deve apresentar titulação mínima de espe-
cialista e documentação análoga à do professor orientador. 

 

8. REQUISITOS PARA DISCENTES PARTICIPAREM DO PROGRAMA: 
 

I. Ser selecionado e indicado pelo professor orientador; 
 

II. Estar regularmente matriculado no curso de graduação da FAHESP/IESVAP, nos 

semestres correspondentes ao período de vigência da pesquisa; 

III. Não estar cursando os dois últimos semestres do curso de graduação para efeito 

de ingresso no Programa; 
 

IV. Não possuir parentesco com o orientador, em qualquer grau. 
 

V. Não receber qualquer outra modalidade de bolsa acadêmica ou participar de moni-

toria remunerada. 

http://www.iesvap.edu.br/
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9. DEVERES PARA OS DOCENTES ORIENTADORES PARTICIPAREM DO PRO-

GRAMA: 
 

I. Selecionar e indicar o(s) estudante(s) para participar do PROBIC da FAHESP/IES-

VAP; 
 

II. Apresentar Plano de Trabalho detalhado do estudante, de forma a garantir uma 

orientação individualizada; 

III. Orientar o estudante nas distintas fases do trabalho científico, obedecendo ao cro-

nograma proposto, incluindo a elaboração e envio do Trabalho Final do estudante, organiza-

ção de material para apresentação do trabalho em congressos e seminários e também nos 

anais da Jornada COPPEX da FAHESP/IESVAP; 
 

IV. Acompanhar o estudante na apresentação do trabalho na Jornada Científica da 

COPPEX; 

V. Incluir o nome do estudante, que tiver participação efetiva, na autoria dos trabalhos 

que venham a ser publicados em periódicos indexados e/ou trabalhos em anais de congres-

sos; 
 

VI. Comprovar, a qualquer tempo, a produção científica, tecnológica ou artística, de-

clarada no Currículo Lattes apresentado, por solicitação da Coordenação ou do Comitê In-

terno; 
 

VII. Informar à Coordenação, até o vigésimo dia de cada mês, os eventuais cancela-

mentos de bolsas e/ou substituição de estudantes de iniciação científica, com a devida justifi-

cativa e acompanhada do respectivo relatório das atividades realizadas pelo estudante no 

período; 
 

VIII. Não repassar a orientação de seu(s) bolsista(s) e/ou voluntário(s) para outro do-

cente/pesquisador, sob pena da perda da bolsa auxílio pesquisa. 

 
 

 

10. DEVERES PARA OS DISCENTES PARTICIPANTES DO PROGRAMA: 
 

I. Apresentar plano de trabalho vinculado ao projeto do orientador; 
 

II. Dedicar no mínimo 12 horas semanais às atividades de pesquisa; 
 

III. Estudantes estrangeiros deverão comprovar o visto de entrada e permanência no 

país por período mínimo de um ano após o término da vigência da pesquisa; 
 

IV. Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 
 

V. Apresentar, ao término da pesquisa, o trabalho final escrito de acordo com normas 

e prazos estabelecidos pela COPPEX da FAHESP/IESVAP; 
 

VI. Apresentar relatório de atividades parciais, devidamente assinado pelo orientador, 

caso sua participação no PROBIC da FAHESP/IESVAP seja interrompida antes do término 

das atividades do plano de trabalho; 
 

http://www.iesvap.edu.br/
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VII. Participar da Jornada Científica da FAHESP/IESVAP sob a forma exigida pela co-

ordenação do evento; 
 

VIII. Fazer referência a sua condição de estudante de iniciação científica nas publica-

ções e trabalhos apresentados e, no caso dos bolsistas, fazer referência também à instituição 

de fomento (FAHESP/IESVAP); 
 

IX. Comunicar à Coordenação do Programa quaisquer eventuais problemas ocorri-

dos durante a execução do plano de trabalho; 
 

X. Comunicar imediatamente ao orientador caso não seja possível cumprir o seu plano 

de trabalho, por qualquer motivo; 
 

XI. Não se ausentar das atividades durante o período de execução do plano de traba-

lho; 

XII. Não participar concomitantemente de qualquer outro programa acadêmico insti-

tucional da FAHESP/IESVAP (pesquisa, ensino ou extensão), com 20 horas de dedicação, 

mesmo que sob a modalidade voluntária; 
 

XIII. Incluir o nome do professor orientador na autoria dos trabalhos que venham a ser 

publicados em periódicos indexados e/ou trabalhos em anais de congressos. 
 

11. DO CONHECIMENTO DO REGULAMENTO GERAL DO PROGRAMA DE INICI-

AÇÃO CIENTÍFICA: 
 

Os docentes, ao se inscreverem, deverão assinar declaração atestando ciência do Re-

gulamento Geral do Programa de Iniciação Científica. Caso o projeto inclua a participação de 

discentes, estes também deverão assinar a declaração mencionada anteriormente. 
 

12. ENCAMINHAMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: 
 

O projeto de pesquisa deverá ser apresentado juntamente com a documentação do 

docente orientador, constituindo, portanto, um processo para protocolo no setor Protocolo Uni-

ficado da instituição. 

12.1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DOCENTE ORIENTADOR: 
 

I. Ficha de Inscrição (ANEXO 1); 
 

II. Declaração de Ciência do Regulamento Geral do Programa de Iniciação Científica (PIC) – 

docente (ANEXO 2); 

 

III. Apresentação do  Projeto  de  Pesquisa  conforme  modelo  disponível  no site instituci-

onal (https://www.iesvap.edu.br/sites/pesquisa); 

 

IV. Curriculum Vitae, modelo Lattes (CNPq) com as devidas cópias comprovadas; 

 

V. Declaração de disponibilidade de tempo para orientação de projeto de iniciação cientí-
fica (ANEXO 3); 

 

 

 

http://www.iesvap.edu.br/
https://www.iesvap.edu.br/sites/pesquisa
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12.2 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DISCENTE: 
 

I. Declaração de Ciência do Regulamento Geral do Programa de Iniciação Cien-

tífica (ANEXO 4); 
 

II. Declaração de não recebimento de qualquer outra bolsa na instituição (ANEXO 

5); 
 

III. Declaração de disponibilidade de tempo para participação em projeto de inici-

ação científica (ANEXO 6). 

13. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 
 

I. As propostas devem ser entregues impressas, exclusivamente pelo docente orien-

tador/proponente, conforme cronograma previsto neste edital, atentando-se aos procedimen-

tos necessários para efetivação da inscrição. 

a) Para a submissão é obrigatório que o projeto de pesquisa esteja aprovado 

ou submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa/CEP e/ou pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais/CEUA, quando pertinente. Anexar OBRIGATORIAMENTE o comprovante de 

aprovação com os pareceres: parecer Consubstanciado Favorável do Comitê de Ética 

em Pesquisa/CEP (projetos envolvendo seres humanos) ou da Comissão de Ética no 

Uso de Animais/CEUA (projetos envolvendo animais). 

II. Junto ao Projeto de Pesquisa submetido deverá ser anexado o Currículo Lattes do 

docente orientador com as devidas cópias comprobatórias. 

 
14. ANÁLISE E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

I. A conferência da documentação e homologação das inscrições será realizada pela 

Coordenação Geral de Iniciação Científica. Caso a solicitação não atenda aos requisitos deste 

edital, a inscrição não será homologada. 
 

II. A análise e julgamento das propostas serão realizados pelo Comitê Interno de Ava-

liação e/ou por consultores ad hoc, indicado pelo coordenador de pesquisa da COPPEX. 
 

III. O Comitê Interno de Avaliação emitirá pareceres aprovado ou não aprovado ao(s) 

plano de trabalho(s) observando a conexão entre o projeto e plano de trabalho e os critérios 

de mérito científico. As propostas aprovadas constituirão a demanda qualificada e as propos-

tas não aprovadas serão desclassificadas. 
 

IV. A análise do currículo Lattes/CNPq do docente orientador será realizada para cri-

térios de classificação, de acordo com a tabela (ANEXO 7). 

http://www.iesvap.edu.br/
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15. CRONOGRAMA: 
 

Atividades Datas e períodos 

Inscrição do Projeto de Pesquisa com as devidas documentações 
(docente): 

27 a 30/06/2019 

Homologação da inscrição indicada no item 12.1 08/07/2019 

Período de recursos para inscrições não homologadas 08 a 12/07/2019 

Resultado da homologação das inscrições após análise dos 
recursos 

12/07/2019 

Avaliação dos Projetos de Pesquisa 12 a 20/07/2019 

Divulgação dos resultados parciais 21/07/2018 

Reconsiderações para projetos condicionados a adequações 
(com pendências) 

21 a 23/07/2019 

Divulgação dos resultados finais 26/07/2019 

Entrega da documentação do discente 
26/07/2019 a 
01/08/2019 

 
 
 
 

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

16.1 A submissão do projeto por parte do docente orientador implica na aceitação de 

todos os itens descritos neste Edital. 
 

16.2 Os casos omissos serão analisados pela COPPEX. 
 

16.3 Toda a comunicação com o(s) docente(es) orientador(es) e com o(s) orien-

tado(s) será feita via e-mail. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vanessa Cristina de Castro Aragão Oliveira  
Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - CoPPEX 

Coordenadora  
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(ANEXO 1) 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EDITAL PIC 

01/2019 

(Deve ser preenchido pelo professor orientador) 

 1. IDENTIFICAÇÃO  
 

1.1 Orientador da Pesquisa (Anexar currículo Lattes) 

Nome completo sem abreviatura: 
 

 

Celular:________________________E-mail:______________________________________________ 

Curso(s) no(s) qual(is) atua na FAHESP/IESVAP: 

 

1.2 Coorientador (Caso não haja, remover esta seção) 
 

Nome completo sem abreviatura: 
 

 

Celular:_____________________ E-mail:_________________________________________________ 

Curso(s) no(s) qual(is) atua na FAHESP/IESVAP: 
 

 

 2. PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (anexar o projeto)  

Título:   
 

Linha de Pesquisa:    
 

Curso(s) que o projeto está vinculado(s):    
 

 3. ACADÊMICOS PARTICIPANTES  
 

3.1. Quantidade de Alunos (Máximo de 1 bolsista por projeto) 

Bolsista: (   ) Não-Bolsistas:  (especificar) 

3.2. Metodologia para acompanhamento das atividades dos alunos 
Reuniões (   ) Análise do material produzido   (  ) 
Relatórios (   ) Supervisão das atividades (   ) 
Avaliações (   ) Outros:    

(Inserir se for o caso) 
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 4. PROTOCOLADO EM:  
 

 
Data:  /  /   

 
 
 
 

 

Professor Pesquisador do Projeto de Pesquisa 
 
 
 

(O formulário deve ser preenchido em meio eletrônico e impresso posterior-
mente. 

 

***OS COMENTÁRIOS EM VERMELHO DEVEM SER REMOVIDOS ANTES 
DA IMPRESSÃO) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Protocolo de Inscrição EDITAL PIC 2019/2020 

 
Docente Orientador:    

Título do Projeto:   ______ 

 
 

 
 
 

Data:  /  /   
 
 
 
 

 

 

COPPEX 



(ANEXO 2) 
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO REGULAMENTO GERAL  

DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC) 
 

 
Eu,       , 

docente do curso de _______________________________, candidato(a) a orientador(a) 

do Programa de Iniciação Científica da FAHESP/IESVAP, declaro estar ciente e de acordo 

com o Regulamento Geral do Programa de Iniciação Científica (PIC) publicado pela Coor-

denação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX). 

 
 
 

Data:  /  /   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCENTE 



(ANEXO 3) 

EDITAL PIC Nº 
01/2019 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA ORIENTAÇÃO DE PROJETO DE INI-

CIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 
 
 

Eu,  , 

docente e candidato(a) a orientador(a) do Programa Institucional de Iniciação Científica, 

declaro ter a disponibilidade de tempo para orientação de Projetos de Iniciação Científica, 

de acordo com o Regulamento Geral do Programa de Iniciação Científica publicado pela 

Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX) da FAHESP/IESVAP. 

Data:  /  /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOCENTE 



(ANEXO 4) 

EDITAL PIC Nº 
01/2019 
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO REGULAMENTO GERAL DO 
PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eu,    , 

matrícula n°   , discente do curso de  e 

candidato(a) à   bolsa   do   Programa   Institucional   de   Iniciação  Científica  na 

modalidade do PROBIC, declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento Geral 

do Programa de Iniciação Científica publicado pela Coordenação de Pós-graduação, 

Pesquisa e Extensão (COPPEX) da FAHESP/IESVAP. 

 
 

Data:  /  /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISCENTE 



(ANEXO 5) 

EDITAL PIC Nº01/2019  
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DECLARAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE QUALQUER OUTRA BOLSA NA INSTITUIÇÃO 

 
 
 
 
 

Eu,   , 

matrícula n°  e discente do curso de  e 

candidato(a) à bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica na modali-

dade PROBIC, declaro que não participo de qualquer outro programa acadêmico in-

stitucional da FAHESP/IESVAP (pesquisa, ensino ou extensão) como bolsista ou 

voluntário. 

Data:  /  /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISCENTE 



(ANEXO 6) 

EDITAL PIC Nº01/2019  
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA ORIENTAÇÃO DE 

PROJETO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 
 
 

Eu,  
 ___, discente e 
candidato(a) à bolsista do Programa Institucional de Iniciação Científica na modalidade 
PROBIC, declaro ter a disponibilidade de tempo para dedicação às atividades de 
pesquisa colocadas no Plano de Atividades do Projeto de Iniciação Científica do do-
cente intitulado como 
 _____________
_____________________________________________________________________
_________, estando de acordo com as exigências mínimas de 12 horas de dedicação, 
conforme o Regulamento Geral do Programa de Iniciação Científica publicado pela 
Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX) da FAHESP/IE-
SVAP. 

 
 

Data:  /  /   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISCENTE 



 

 

FAHESP - Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí. | IESVAP - Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba LTDA. 
Rodovia BR 343, Km 16 Bairro Sabiazal, s/n - CEP 64.212-790, Parnaíba-PI | CNPJ – 13.783.222/0001-70 | 86 3322-7314 | www.iesvap.edu.br 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO (JANEIRO DE 2015 A MAIO DE 2019)  

Grupo Tipo de Produção 
Pontos (por 

unidade) 

Pontuação 

Máxima do 

Grupo 

Artigos publicados em periódicos científicos com 

conselho editorial1 

Publicação em periódico QUALIS A1, A2 6,0  
 

50 
Publicação em periódico QUALIS B1, B2 3,0 

Publicação em periódico QUALIS B3, B4, B5 2,0 

Artigo indexado sem QUALIS 1,0 

Artigo não indexado 0,5 

 
Trabalhos publicados decorrentes de partici-

pação em eventos científicos 

Resumo de trabalho publicado no livro de resumos, 

suplemento ou nos anais de evento internacional 

ou trabalho completo publicado em anais de even-

tos científicos 

 
0,5 

 

 
05 

Resumo de trabalho publicado no livro de resumos, 
suplemento ou nos anais de evento nacional 

0,25 

Autoria, organização e tradução de livros e 
capítulos de livros publicados em editoras com 
ISBN (de caráter científico, técnico, didático ou 
de divulgação na área de formação ou de 
atuação profissional do pesquisador) 

Livro publicado por editora 3,0  

10 
  Capítulo de livro publicado por editora 1,0 

Processos, produtos tecnológicos, softwares e 

proteção de cultivares 

Patente concedida no INPI 3,0  
10 Patente depositada no INPI 1,0 

Registro de software, processos, produtos 
tecnológicos e marcas 1,0 

Atividades de orientação concluídas 

Orientação de tese de doutorado 3,0 

15 

Orientação de dissertação de mestrado 2,0 

Co-orientação de tese de doutorado e/ou mestrado 1,0 

Orientação de monografia de especialização 1,0 

Orientação de iniciação científica 1,0 

Orientação de monografia de graduação 0,5 

  Financiamento de projetos 
Projeto financiado em agência ou órgão de 
fomento, como coordenador 

2,0 05 

Participar de comissões, comitês, conselhos rel-

acionados com a promoção das atividades de 

pesquisa 

Comitês de assessoramento científico 2,0 

05 Comitês de ética na pesquisa 1,0 

Comissão de Pós-Graduação 1,0 

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA 100 

 

Esclarecimentos: 

 
1. Serão contabilizados artigos aceitos para publicação, desde que devidamente com-

provados; 

2. Máximo de pontos se refere ao interstício de JANEIRO DE 2015 A MAIO DE 2019, a 
inclusão de documentos fora do interstício, implicará em eliminação do docente. 

3. OBS: A observância de qualquer irregularidade documental ou fraude implicará em 
eliminação da concorrência do docente e implicações jurídicas necessárias. 

 

                                                
1 Classificação baseada no QUALIS CAPES da área de avaliação da MEDICINA I 
(https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsulta 
GeralPeriodicos.jsf ou https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/ ).  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/

