
 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SANTA CATARINA  
 

EDITAL 001/2015 - PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - IC  
 
 
 
A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Estácio de 
Santa Catarina tornam público o presente EDITAL de abertura de inscrições ao processo seletivo 
para concessão de bolsas do Programa de INICIAÇÃO CIENTÍFICA (IC), referente ao período de 
2015/2016, aos acadêmicos matriculados a partir da 3ª fase dos Cursos de:  
 

 Administração,  
 Arquitetura e Urbanismo,  
 Ciências Contábeis 
 Design de Moda,  
 Direito,  
 Enfermagem,  
 Engenharia Civil,  
 Engenharia Produção,  
 Engenharia Sanitária Ambiental;  
 Farmácia,  
 Fisioterapia,  
 Gestão de Recursos Humanos,  
 Jogos Digitais,  
 Jornalismo,  
 Nutrição,  
 Psicologia,  
 Publicidade e Propaganda e  
 Redes de Computadores. 

 
 
1. DOS OBJETIVOS 
  

a) Despertar a vocação científica dos alunos de graduação do ensino superior do Centro 
Universitário Estácio de Santa Catarina; 

b) Estimular e desenvolver o pensamento científico, aptidão criativa, capacidade crítica, procurar 
novas respostas e soluções;  

c) Desenvolver a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa;  
d) Conscientizar o aluno das questões sociais e éticas inerentes à pesquisa científica;  
e) Proporcionar espaço institucional para formação de futuros pesquisadores;  

 
 

2. DAS INSCRIÇÕES  
 

2.1. O período das inscrições: 04 de maio a 29 de maio 2015.  

2.2. A inscrição para novas concessões e renovações, deverá ser enviada pelo professor orientador, 
por e-mail, pgpe.fessc@estacio.br juntamente com os documentos listados abaixo.  

Solicitação de bolsa:  
 Ficha de Inscrição (anexo I). 
 Projeto de pesquisa (anexo II).  

 
 

2.3. Para os projetos que envolvem seres humanos, ou experimentos com animais, recomenda-se 
apresentar, na capa, o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE).  



2.4. Os projetos de pesquisa devem apresentar a anuência do Coordenador de curso ao qual o 
projeto está vinculado. 
 
2.5. A inscrição somente será considerada válida mediante o envio de todas as informações 
relacionadas no projeto de pesquisa ou relatório.  
 
 
3. DO CANDIDATO  
 
3.1. O aluno deverá preencher os seguintes pré-requisitos:  

a) Ser aluno regularmente matriculado no curso de graduação da Universidade;  
b) Não estar cursando o último ano do seu curso, exceto para o caso de renovação;  
c) Ter o Currículo Lattes atualizado na plataforma Lattes do CNPq.  

 
3.2. São deveres do bolsista:  

a) Fazer referência à condição de bolsista IC/ESTACIO SC nas publicações ou trabalhos 
apresentados;  

b) Elaborar e entregar os relatórios parcial e final no prazo. 
c) Apresentar os resultados da pesquisa na Semana da Pesquisa da Estácio de SC e submeter 

a pesquisa a Jornada de Iniciação Científica da UNESA. 
.  

3.3. O aluno bolsista que não apresentar o relatório final ou não comparecer a Semana de Iniciação 
Científica da Estácio de SC, sem justificativa e encaminhamento do professor orientador, não poderá 
receber declaração de participante do Programa Iniciação Científica (IC). 
 
 
4. DO PROFESSOR ORIENTADOR  
 
4.1. O professor orientador deverá:  

 Ser professor do Centro Universitário Estácio de SC;  
 
4.2. O professor receberá uma cota por orientado e poderá orientar no máximo 04 (quatro) alunos de 
Iniciação Científica, com projetos previamente aprovados pelo respectivo Comitê Institucional de IC.  

4.3. São compromissos do professor orientador:  
 Promover a seleção dos alunos e realizar a inscrição no processo seletivo referente a este 

Edital;  
 Orientar o aluno bolsista em todas as etapas da Iniciação Científica;  
 Encaminhar para o e-mail  pgpe.fessc@estacio.br os pedidos cancelamento ou substituição 

do bolsista;  
 Emitir até o quinto dia útil de cada mês, o parecer de acompanhamento do bolsista (modelo 

em anexo III) e encaminhar para o e-mail  pgpe.fessc@estacio.br 
 O relatório parcial deve ser enviado até 28/02/2016 e o final quando da conclusão da 

pesquisa. No caso de relatório final, o prazo é até 01 (um) mês após o término da pesquisa 
para entrega do documento (anexo III).  

 
 

 
5. DA BOLSA  
 

5.1. A bolsa terá a vigência de 12 meses, no período de agosto 2015 a julho 2016, admitindo-se 
renovações anuais a critério do orientador, mediante reavaliação da Comitê de Avaliação de Iniciação 
Científica, de acordo com os itens 2.2 e 8 deste Edital;  

5.2. O valor da bolsa IC será creditado como desconto de R$ 100,00 nas mensalidades dos alunos 
bolsistas.  

5.3. Não haverá pagamento retroativo da bolsa nos casos de substituição de bolsista;  

5.4. A bolsa não caracteriza vínculo empregatício. 



5.5. Serão disponibilizadas 18 (dezoito) bolsas de Iniciação Científica. 
 
6. DO CANCELAMENTO  
 
6.1. A bolsa do aluno será cancelada nos seguintes casos:  

a) Trancamento de matrícula;  
b) Não comparecimento ao Fórum de Iniciação Científica da Estácio de SC, sem justificativa 

prévia.  
 

6.2. O bolsista cuja bolsa foi cancelada não poderá retornar ao sistema no mesmo período de 
vigência da bolsa.  

6.3. A cota alocada ao professor poderá ser cancelada nos seguintes casos:  
a) Não encaminhamento da solicitação de renovação de bolsa no período estipulado em Edital 

anual;  
b) Não encaminhamento do pedido de substituição no prazo de até 01 (um) mês após a 

interrupção do bolsista a ser substituído ou após o prazo máximo conforme item 7.2.  
 
 
7. DA SUBSTITUIÇÃO  
 
7.1. O bolsista poderá ser substituído por motivos de:  

a) Graduação, desistência ou impedimentos pessoais;  
b) Não cumprimento das exigências do Programa de Iniciação Científica;  
c) Não comparecimento às sessões de orientação marcadas pelo orientador;  
d) Não comparecimento sem justificativa na Semana de Iniciação Científica da Estácio de SC 

  
7.2. O prazo máximo para o encaminhamento de solicitação de substituição das bolsas vigentes 
encerra-se em no décimo dia útil do semestre letivo 2016.1.  

7.3. O pedido de substituição deve ser encaminhado pelo professor orientador para o e-mail 
pgpe.fessc@estacio.br, acompanhado das seguintes informações:  

 Nome completo do bolsista a ser substituído;  
 Relatório final do bolsista a ser substituído (ver modelo no anexo II);  
 Motivo da substituição;  
 Nome completo do aluno substituto;  
 Endereço de acesso ao Currículo Lattes atualizado na Plataforma Lattes;  
 E-mail;  
 Matrícula;  
 Curso;  
 Campus;  
 Previsão de conclusão do curso;  
 Mês/ano de início na pesquisa.  

 
8. DA AVALIAÇÃO  
 
8.1. As solicitações serão avaliadas pelo Comitê de Avaliação de Iniciação Científica, designada pela 
Pró Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Estácio de SC, com 
base nos seguintes critérios:  

a) Mérito científico do projeto;  
b) Viabilidade técnica e econômica do projeto;  
c) Adequação do projeto à linha de pesquisa do Curso de Graduação;  
 

8.2. O eventual pedido de reconsideração da avaliação de solicitação não atendida deverá ser 
submetido a Comitê de Avaliação de Iniciação Científica através do e-mail pgpe.fessc@estacio.br, no 
prazo máximo de 15 dias após a divulgação dos resultados.  
 
9. CRONOGRAMA 
 
9.1 O calendário de atividades obedecerá ao cronograma abaixo:  



Atividades Data

Lançamento do edital 27/04/2015 

Implantação das bolsas e projetos 01/08/2015 

Período para encaminhamento de substituições dos alunos bolsistas ou voluntários 01/08 a 09/11/2015 

Entrega do relatório parcial do aluno ao Responsável de IC na IES Até 28/02/2016 

Finalização da pesquisa 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 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
10.1. É vedado ao bolsista de IC usufruir:  

a) Bolsa de outros programas da Estácio de SC;  
b) Bolsa de outras instituições ou agências de fomento à pesquisa;  
c) Dividir uma bolsa entre dois ou mais alunos.  

 
10.2. O aluno participante do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) poderá receber bolsa de 
IC. O valor da bolsa amortiza o valor a ser financiado.  

10.3. Só poderá receber a Declaração de participação o bolsista que tiver permanecido no Programa 
de Iniciação Científica por um período mínimo de 06 (seis) meses com entrega do relatório e 
aprovado Comitê de Avaliação de Iniciação Científica 

10.4. Os casos omissos deste Edital serão analisados pelo Comitê de Avaliação de Iniciação 
Científica. 

10.5. Os alunos que participam do Programa Universidade para Todos (PROUNI), só podem 
participar do Programa de INICIAÇÃO CIENTÍFICA na condição de voluntários. 

 
11. DO RESULTADO  
 
O resultado da seleção será divulgado em 30 de junho de 2015, sob a forma de lista dos aprovados e 
será comunicado através de e-mail ao corpo docente.  
 
 
São José, 10 de abril de 2015. 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
Rafael Andrés Villari 

Reitor 
 

_______________________ 
Priscila Monteiro Pereira 

Pró-Reitoria de Graduação 
 


