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REGULAMENTO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE  INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA  

 
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS 

Art. 1º. O Programa de Iniciação Científica tem como princípios: 

a) possibilitar os contatos iniciais dos alunos, orientados pelos professores, com as 
atividades de criação, discussão e organização do saber científico; 

b) a constituição de uma cultura acadêmica de trabalho em que se combine o 
ensinamento dos professores, em suas diversas disciplinas, com a construção do 
conhecimento, com a necessidade de exercício e aplicação desses conhecimentos 

apresentada pelos alunos e com a possibilidade de utilização dessas informações na 
comunidade; 

c) o estímulo à pesquisadores produtivos engajarem estudantes de graduação no 
processo acadêmico, possibilitando, além de outros benefícios, a ampliação da 
capacidade de orientação à pesquisa da instituição; 

d) a promoção da elevação quanti-qualitativa da produção científica; 

e) o envolvimento progressivo de novos pesquisadores na atividade de formação. 

Art. 2º. A FaSe adotará a Iniciação Científica como seu atributo cultural e como 
característica básica de sua práxis, em uma perspectiva tanto estratégica como tática, na 
intenção de que ela esteja plenamente presente em seu cotidiano acadêmico e, assim, 
seja reconhecida como marca de sua responsabilidade no ensino universitário.  

CAPÍTULO II - DO OBJETIVO GERAL 

Art. 3º. O objetivo do programa de Iniciação Científica da FaSe é inserir os alunos no 
processo de investigação científica, despertando vocações, incentivando talentos entre 

estudantes de graduação, e preparando-os para a educação continuada. 

CAPÍTULO III - DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Art. 4º. Estimular professores/pesquisadores a incorporarem estudantes de graduação 
nos seus trabalhos de pesquisa. 

Art. 5º. Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 

Art. 6º. Contribuir para diminuição das disparidades regionais na distribuição da 
competência científica no país. 

Art. 7º. Preparar alunos para a pós-graduação. 

Art. 8º. Proporcionar a aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa científica ao 
aluno orientado. 



Art. 9º. Estimular o desenvolvimento do pensar de modo científico e criativo nos alunos, 
em decorrência de condições criadas confrontadas diretamente com os problemas de 
pesquisa. 

CAPÍTULO IV - DAS LINHAS DE PESQUISA 

Art. 10. As linhas de pesquisa definidas de acordo com as grandes áreas de 
conhecimento estabelecidas pela FaSe são as seguintes: 

a) Área - Ciências da Saúde 

Linhas de Pesquisa: EDUCAÇÃO, SAÚDE e MEIO AMBIENTE 

b) Área - Ciências Sociais e Aplicadas  
Linhas de Pesquisa: ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS, INTEGRAÇÃO ECONÔMICA e 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS, TURISMO E CULTURA, TURISMO HOMEM E SOCIEDADE, 
POLÍTICAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MODELOS ALTERNATIVOS 
DE GESTÃO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, DIREITO AMBIENTAL URBANO, POLÍTICAS 
URBANAS, DIREITO E ESTADO, DIREITO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,  

c) Área - Ciências Humanas 
Linhas de Pesquisa: COMPORTAMENTO, CULTURA e MUDANÇAS, CIDADANIA e 
INCLUSÃO SOCIAL 

d) Área - Tecnológica 
Linha de Pesquisa: CONHECIMENTO e NOVAS TECNOLOGIAS 

CAPÍTULO V - DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

Art. 11. O programa de Iniciação Científica será coordenado por professor da Faculdade 
de Sergipe, designado pelo Diretor Geral através de portaria, de acordo com suas 
atribuições legais e regulamentares. 

Art. 12. O Programa de Iniciação Científica da FaSe será realizado anualmente através 
de processo seletivo estabelecido e divulgado, pela Coordenação do Programa de 
Iniciação Científica, homologado pela Direção Geral da FaSe, através de edital, que 
conterá as linhas de pesquisa, o número de bolsas, as condições de participação, o 

processo seletivo, o número de vagas e o período estabelecido para a execução de um 
projeto.  

CAPÍTULO VI - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Art. 13. As condições de participação para inscrição de projetos de Iniciação Científica 
obedecerão aos seguintes requisitos: 

Do orientador: 
- Ser professor da FaSe; 
- Possuir experiência na área de pesquisa; 
- Possuir o título de doutor, livre docência ou mestre com produção científica;  
 

b) Do aluno pesquisador: 
- Ser aluno regularmente matriculado em curso de graduação da FaSe; 
- Ter concluído o primeiro ano do seu curso e não estar cursando os dois últimos 
semestres de seu curso; 
- Possuir Coeficiente de Rendimento (C.R.) maior ou igual a 7,0 (sete) no último 



semestre cursado; 
- Poder dedicar pelo menos 12 horas semanais às atividades de pesquisa. 

Do projeto:  
Ser proposto por Professor Orientador e Aluno-pesquisador, em conjunto; 
Qualidade da apresentação do projeto; 
- Ter mérito técnico-científico; 
- Ser do interesse da instituição; 
- Apresentar viabilidade técnica e econômica. 

CAPÍTULO VII - DA SELEÇÃO 

Art. 14. O processo seletivo será sempre procedido de edital público interno cujas 
condições observarão os parâmetros estabelecidos neste regulamento, ficando 
determinado que a cada edital, será formada nova comissão de avaliação definida 
conforme artigo 11 deste regulamento. 

Art. 15. Os projetos serão analisados pela comissão citada no artigo acima, constituída 
por três professores pesquisadores convidados, que não participem como orientadores 
dos projetos inscritos, dentre os quais será indicado um para presidente da comissão de 
avaliação.  

Parágrafo Único: O Presidente da Comissão de avaliação estará subordinado diretamente 

ao Coordenador do Programa de Iniciação Científica. 

Art. 16. A candidatura ao Programa de Iniciação Científica se fará através de 
requerimento de inscrição, anexando o Projeto de Pesquisa, conforme estabelecido no 
edital, que poderá ser deferido ou não em razão dos requisitos exigidos. 

Art. 17. O resultado da análise da comissão dos projetos aprovados, que acontecerá 
quanto ao mérito-científico, viabilidade técnica e estarem dentro do interesse da FaSe, 
serão encaminhados às Direções Acadêmica e Financeira para julgamento da viabilidade 
econômica e homologação dos mesmos pela Direção Geral. 

Art. 18. Os projetos homologados terão suas atividades de iniciação científica iniciadas 
após a assinatura dos respectivos termos de compromisso. 

 
CAPÍTULO VIII - DAS BOLSAS 

Art. 19. A FaSe distribuirá anualmente bolsas para cada área de conhecimento . 

Art. 20. O valor da bolsa será aquele estipulado no edital, quando se tratar de bolsa da 
FaSe, ou o estipulado por organismos de fomento, financiadores das pesquisas. 

Art. 21. Não é permitido a acumulação da bolsa de pesquisa com qualquer outra bolsa 
concedida pela FaSe. 

Art. 22. A duração da bolsa será fixada no edital, podendo ser renovada , em razão do 

desempenho do aluno e da necessidade do projeto por até igual período. 
 
Art. 23. A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, a pedido: do aluno, do 
professor ou do coordenador do programa. 



Art. 24. As bolsas de uma área que não forem preenchidas poderão ser disponibilizadas 
para outra, desde que os projetos apresentados tenham sido aprovados. 

 
CAPÍTULO IX - DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 25. Do Aluno-Pesquisador: 

a) Cumprir carga horária de 12 (doze) horas semanais, em horário definido no Termo de 
Compromisso com o Professor Orientador, não conflitante com suas obrigações 

discentes, em função das disciplinas em que estiver matriculado;  
 
b) Desenvolver trabalhos de iniciação à pesquisa científica e de aprofundamento do 
conhecimento, de acordo com a área de concentração do professor orientador, 
estabelecidos no projeto de pesquisa; 
 

c) Elaborar e apresentar, sob orientação do professor, trabalhos em eventos ou 
congressos; 
 
d) Participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de Iniciação 
Científica promovidos pela FaSe; 
 
e) Participar de seminário, orientado pelo professor, e apresentá-lo a uma banca 
examinadora cujo parecer contribuirá para a avaliação final; 
 
f) Desempenhar suas funções durante 2 (dois) semestres letivos consecutivos. 
 
g) Apresentar relatórios periódicos das atividades desempenhadas de acordo com o 
cronograma estabelecido pelo Programa, devidamente apreciado e avaliado pelo 
Coordenador do Curso, em conjunto com o professor orientador; 

 
h) Participar das reuniões de avaliação estabelecidas pelo Programa. 

Parágrafo Único: é vedado ao aluno-pesquisador desempenhar atividades 
administrativas. 

Art.26. Do Professor Orientador 

a) Elaborar um Plano de Orientação de acordo com o Projeto de Pesquisa aprovado; 
 
b) Cumprir o cronograma de acompanhamento previsto no projeto quanto a metodologia 
a ser utilizada para avaliação do aluno-pesquisador; 
 
c) Orientar o aluno-pesquisador na elaboração dos relatórios e trabalhos de iniciação 

científica e, ainda, na execução dos seminários; 
 
e) Encaminhar a freqüência do aluno-pesquisador, os relatórios parciais e final, resumo 
abstract firmando-os em conjunto com o aluno-pesquisador, ao Coordenador do Curso e 
a Coordenação Geral do Programa, de acordo com os prazos estabelecidos pelo 
Programa. 
 

f) Participar das reuniões de avaliação estabelecidas pelo Programa. 

 

 



Art.27. Do Coordenador do Programa de Iniciação Científica: 

a) Encaminhar o cronograma geral do programa aos coordenadores de curso; 

 
b) Receber dos coordenadores de curso os planos de orientação dos professores 
orientadores; 
 
c) Indicar ao Diretor Acadêmico para nomeação os membros da comissão e seleção de 
acompanhamento que fará a análise inicial e final dos projetos; 
 
d) Acompanhar a avaliação geral do aluno-pesquisador, através de relatórios recebidos 
dos coordenadores de cursos abalizados com os professores orientadores; 
 
e) Realizar as reuniões estabelecidas no cronograma geral do programa com os 
coordenadores de curso, professores orientadores e alunos pesquisadores. 

Art.28. Da Direção Acadêmica e Coordenação de Pesquisa e Extensão 

a) Planejar, executar e avaliar o Programa de Iniciação Científica; 
 
b) Encaminhar ao Diretor Geral o Regulamento de Iniciação Científica e o Edital; 
 
c) Promover eventos de iniciação científica, visando à formação científica e pedagógica 
dos professores orientadores e alunos-pesquisadores; 
 
d) Expedir os certificados de Iniciação Científica e fornecer declarações 
 
e) Elaborar normas, regulamentos e editais necessários ao Programa; 
 
f) Propor o número de vagas de iniciação científica, para cada área. Propiciar condições 

infraestruturais, na forma de recursos humanos, equipamentos, instrumentos e espaço 
físico, que permitam o processamento eletrônico e estatístico de dados e informações, e 
o uso de laboratórios e instalações especiais, dos professores e alunos envolvidos no 
Programa; 
 
g) Aprovar, dentre os projetos selecionados pela comissão, aqueles que estiverem de 
acordo com os parâmetros científicos e linhas de pesquisa da Faculdade, além de 

adequarem à  previsão orçamentário-financeira; 

h) Remanejar vagas quando ocorrer à necessidade; 

 
CAPÍTULO X - DA AVALIAÇÃO DO ALUNO-PESQUISADOR  

Art. 29. Para avaliação geral do aluno-pesquisador será considerado: 
 
a) Freqüência do aluno pesquisador; 
 
b) Relatório parcial de suas atividades de pesquisa; 
 
c) Desempenho do aluno na Jornada de Iniciação Científica da FaSe; 

d) Relatório final da pesquisa e resumo abstract. 

 



CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 30. O aluno pesquisador não terá vínculo empregatício com a FaSe, recebendo uma 

bolsa a título de remuneração e, durante os períodos de férias, estará desobrigado de 
suas funções. 

Art. 31. Este Regulamento entra em vigor a partir de 03 de maio de 2004. 

 

Aracaju, 03 de maio de 2004. 

 

Coordenação de Pesquisa e  Coordenação Acadêmica  Direção Geral 
         de Extensão 

 


