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A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade 
Integrada do Recife (COPPEX-FIR) abre inscrições para o Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/FIR), através do processo de seleção de 
projetos de pesquisa para o período de setembro de 2009 a agosto de 2010. 

 
Para participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC/FIR), as propostas deverão ser encaminhadas à sala da Coordenação de Pós-
Graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX-FIR).  

 
Os projetos deverão ser confeccionados conforme os modelos que constam no 

site da FIR (www.fir.br/coppex) e devem estar de acordo com as condições 
estabelecidas no presente Edital. 
 
 
1 – Vigência do Edital 
 
1.1 – Submissão de Propostas 
 

De 18 de Maio de 2009 a 22 de Junho de 2009. 
 
2 – Objetivos 
 

� Promover a interação entre o Ensino e a Pesquisa; 
� Estimular a interdisciplinaridade entre as diferentes áreas do saber 

científico produzido na FIR; 
� Incentivar a política de solidariedade na Instituição, atendendo às novas 

exigências empreendedoras da modernidade; 



� Promover um maior conhecimento do potencial físico, social, econômico e 
turístico do Nordeste e do incremento de inovações científicas e 
tecnológicas; 

� Estimular pesquisadores a engajarem estudantes de graduação no 
processo acadêmico-científico, otimizando a capacidade de orientação à 
pesquisa; 

� Despertar vocação para os campos das ciências e as carreiras 
tecnológicas, incentivando talentos potenciais entre estudantes de 
graduação, mediante sua participação em projetos que introduzam o jovem 
universitário no domínio do método científico. 

 
  
3 – Requisitos para Inscrição 
 
3.1 – Orientadores 
 

� Professores da Faculdade Integrada do Recife (FIR), com titulação de 
Doutor ou de Mestre; 

� Produção científica significativa nos últimos 5 anos; 
� Curriculum Vitae cadastrado no CNPq (Plataforma Lattes), atualizado há, 

no máximo, três meses; 
� Experiência acumulada e comprovada no campo específico; 
� Disponibilidade para orientação científica e pedagógica. 

 
3.2 – Alunos Bolsistas e Voluntários 
 

� Estar regularmente matriculado no primeiro semestre de 2009; 
� Estar cursando, no mínimo, o terceiro período no ato da inscrição no PIBIC; 
� No ato da inscrição no PIBIC, o aluno deverá ter que cursar pelo menos 1 

ano e seis meses do seu curso de graduação,  
� Ser candidato a apenas um projeto de pesquisa; 
� Possuir bom histórico escolar, admitindo-se, no máximo, 02 (duas) 

reprovações em disciplinas, já cursadas e aprovadas; 
� Ter disponibilidade de 20 horas semanais para as atividades de pesquisa; 
� Estar cadastrado no Currículo Lattes do CNPq; 
� Não ser bolsista de qualquer outro órgão ou programa de bolsas inclusive o 

de monitoria; 
� Não possuir vínculo empregatício com entidade pública e/ou privada ou 

outra remuneração regular de qualquer natureza; 
� Não possuir pendência administrativa e financeira na Instituição; 
� Não ter sido desligado de nenhum programa de iniciação científica anterior. 

 
 
3.3 – Cadastro no Currículo Lattes 
 

Tanto o professor quanto o aluno devem ter seus currículos cadastrados na 
plataforma Lattes. Existem duas formas para o cadastramento do currículo Lattes: é 
possível fazer o preenchimento on-line, isto é, diretamente do site; mas, também, 



pode-se instalar o Sistema de Currículo Lattes através de arquivos que deverão ser 
baixados diretamente do site do CNPq, no endereço http://lattes.cnpq.br/. 
 
 
3.4 – Aspectos Éticos 
 

Nos termos da Portaria 196/6, do Conselho Nacional de Saúde, o projeto 
deverá conter uma seção onde se explicite como estão sendo contemplados seus 
aspectos éticos. Tratando-se de projetos de pesquisa clínica, epidemológica ou no 
âmbito das Ciências da Saúde, que envolvam experimentação com seres humanos ou 
animais, deve-se anexar o comprovante de envio do trabalho para o Comitê de Ética 
em Pesquisa. Quando envolver produtos transgênicos, o Certificado de Qualidade de 
Biosegurança deverá ser apresentado, conforme o Decreto 1.752/95. 

 
 Para a inscrição, é necessário apenas o comprovante de envio do projeto para 
submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. Caso o projeto seja contemplado no 
PIBIC/FIR, o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa, atestando sua aprovação, 
deverá ser apresentado no momento da assinatura do termo de outorga pelo aluno, 
no início da vigência do projeto.  
 
4 – Requisitos do Projeto 
 

� O projeto de pesquisa tem que estar obrigatoriamente dentro de uma das 
linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa da FIR (Itens 4.1 a 4.8); 

� O cronograma dos projetos de pesquisa deve ser planejado para 12 meses 
de execução. O sub-projeto do aluno também deverá ter duração de até 12 
meses. 

� O projeto deve apresentar viabilidade técnica e econômica, em virtude da 
COPPEX-FIR não dispor de fundo de apoio à pesquisa, ficando sob a 
responsabilidade de cada orientador a disponibilidade de recursos 
necessários à viabilização do projeto. 

 
   4.1 Linhas de Pesquisa do Curso de Administração 
 

� Comportamento do Consumidor e Marketing 
� Competitividades Organizacionais 

 
    4.2 Linhas de Pesquisa do Curso de Relações Internacionais 
 

� Organismos Internacionais 
� Política Externa 
� Processo de Integração Regional 
� Economia e Comércio Internacional 

 
 
    4.3 Linhas de Pesquisa do Curso de Direito 
 

� Direitos Fundamentais e Justiciabilidade 
� Direito e Meio Ambiente 



� Direito, Comércio e Globalização 
� Direito, Violência e Cultura 

 
    4.4 Linhas de Pesquisa do Curso de Turismo 
 

� Planejamento de Turismo 
� Tecnologia de Turismo 
 

    4.5 Linhas de Pesquisa do Curso de Sistemas de Informação 
 

� Banco de Dados 
� Engenharia de Softwares e Linguagem de Programação 
� Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos 

 
  4.6 Linhas de Pesquisa do Curso de Psicologia 
 

� Processos Biológicos Comportamentais 
� Saúde e Gênero 
� Atitudes e Trabalho 
� Leitura e Escrita: Processos de Ensino/Aprendizagem 

 
    4.7 Linhas de Pesquisa do Curso de Fonoaudiologia 
 

� Saúde Auditiva 
� Desenvolvimento e Distúrbios da Comunicação 

 
   4.8 Linhas de Pesquisa do Curso de Fisioterapia 
 

� Tecnologia em Saúde 
� Fisioterapia nas Doenças dos Sistemas Neuromuscular, Genitourinário e 

Cardiorespiratório 
� Adaptações Fisiológicas e Biomecânicas ao Exercício Físico e a 

Cinesioterapia 
 
5 – Encaminhamento das Propostas 
  

As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente na COPPEX, com a 
seguinte documentação: 

 
• Currículos Lattes do orientador e do aluno impresso, retirado da 

plataforma Lattes, atualizado a pelo menos 3 meses (1 Via); 
• Projeto (1 via impressa e 1 em CD) 
• Subprojeto do aluno  (1 via impressa e 1 em CD) 
• Cópia de RG e CPF do orientador 
• Histórico escolar do aluno (Solicitado na Secretaria Geral) 
• Recibo de entrega do projeto para submissão ao Comitê de Ética em 

pesquisa (se necessário) 



• Enviar projeto e subprojeto também para o e-mail copex@fir.br para 
facilitar o arquivamento do projeto. No envio eletrônico, enviar 
arquivo com e sem identificação, visando ao envio do projeto ao 
comitê científico. 

 
5.1 – Disposições Especiais 
 

Compete ao orientador a responsabilidade por todas as informações contidas 
na proposta de Projeto (Modelo 1 e Modelo 2) (www.fir.br/coppex), bem como o 
preenchimento e o envio da proposta. O Modelo 1 refere-se ao projeto completo. Já o 
Modelo 2 é um documento que representa as atividades que serão desenvolvidos 
pelo aluno-pesquisador. Assim sendo, deve-se preencher um sub-projeto (Modelo 2) 
para cada aluno solicitado, e mais, esses sub-projetos devem ser uma parte do todo 
(Modelo 1) e diferente por aluno, pois cada aluno deve ter suas metas e 
compromissos individualmente. 
 
 
6 – Critérios para Julgamento 
 
 
6.1 – Primeira Etapa: A Coordenação do Programa 
 

� Organização das propostas por área de conhecimento, professor e aluno; 
� Conferência da documentação exigida ao professor e ao aluno; 
� Informar à administração a relação nominal dos candidatos inscritos e 

solicitar a verificação de pendências junto à Faculdade. 
 
6.2 – Segunda Etapa: Comitê Científico 
 

� Análise técnica do processo: verificar documentação apresentada, 
coeficiente de rendimento do aluno, número de reprovações, pendências 
acadêmicas e administrativas; 

� Análise científica dos projetos de pesquisa; 
� Análise da pontuação do Currículo Lattes do professor e do aluno; 
� Enquadramento e consistência do projeto de pesquisa ao Programa de 

Iniciação Científica; 
� Originalidade e objetivos adequados do projeto de pesquisa com as 

atividades de Iniciação Científica; 
� Metodologia adequada à proposta de pesquisa; 
� Viabilidade do projeto; 
� Relevância do projeto e dos resultados esperados; 
� Contribuições socioeconômica, científica e tecnológica do projeto para a 

área do conhecimento regional ou nacional; 
� Produção científica do orientador nos últimos 05 (cinco) anos e experiência 

demonstrada no tema, objeto do projeto, informado no Currículo Lattes do 
CNPq; 

� Cronograma de trabalho individual e diferenciado. 
 
 



7 – Bolsa 
 

� Duração: 12 (doze) meses.  
� Carga Horária: 20 (vinte) horas semanais; 
� Vigência: Setembro/2009 a Agosto/2010;  
� Valor: R$ 200,00 (Duzentos Reais);  

 
O orientador com titulação de mestrado pode solicitar 1 (um) bolsistas e aquele 

com titulação de doutorado pode solicitar até 2 (dois) bolsistas para o 
desenvolvimento da pesquisa. É importante lembrar que, para cada aluno, é 
necessário preencher um subprojeto especificando as atividades de cada um deles.  
 
 
8 – Obrigações e Compromissos para Participar do Programa 
 
8.1 – Do Orientador: 
 

� Orientar o aluno-pesquisador em todas as fases do desenvolvimento do 
trabalho científico; 

� Orientar o aluno-pesquisador na elaboração de relatórios e na 
apresentação dos resultados da pesquisa na Jornada de Iniciação 
Científica, evento anual promovido pela Faculdade Integrada do Recife 
(FIR); 

� Orientar o aluno-pesquisador na apresentação dos resultados da pesquisa 
em outros eventos relacionados à área de pesquisa na qual o projeto se 
enquadra; 

� Apresentar documentação e informação sempre que solicitado pela 
COPPEX, respeitando os prazos estabelecidos; 

� Participar das reuniões promovidas pela COPPEX, sempre que solicitado; 
� Publicar artigo referente à pesquisa em periódico ou em congresso até o 

término do projeto, indicando o apoio PIBIC/FIR; 
� Participar dos eventos promovidos pela COPPEX; 
� No caso de o aluno desistir da pesquisa, o professor assume as 

responsabilidades da mesma. 
 
8.2 – Do Aluno-pesquisador  
 

� Dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas; 
� Apresentar relatório parcial após os primeiros seis meses de vigência da 

bolsa do PIBIC/FIR 2009-2010; 
� Apresentar relatório final ao término da vigência da bolsa do PIBIC/FIR 

2009-2010;  
� Durante ou ao final da bolsa PIBIC/FIR 2009-2010, apresentar os 

resultados, sob forma de painel e/ou exposição oral, em eventos científicos 
fora da instituição ou publicá-los em periódico; 

� Apresentar os resultados da pesquisa na JONIC / Jornada de Iniciação 
Científica (2010); 

� Executar o plano de trabalho individual; 



� Fazer referência à sua condição de aluno-pesquisador da FIR em trabalhos 
apresentados e publicações; 

� Prestar informação, quando solicitado pela COPPEX, durante e após a 
vigência da bolsa; 

� Seguir as normas da COPPEX, no que diz respeito ao uso dos laboratórios 
e da biblioteca. 

 
 
9 – Documentação Complementar 
 

� A assinatura do TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DA BOLSA DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA ficará condicionada à entrega, pelo aluno, no 
prazo estabelecido, dos seguintes documentos: 

 
� Cópia do certificado de matrícula; 
� Cópia do histórico escolar (Solicitado na Secretaria Geral); 
� Cópia do CPF; 
� Parecer de aprovação do comitê de ética (Quando necessário) 
� 02 fotos 3x4. 

 
10 – Datas Importantes 
 

Eventos Datas 
Divulgação do Edital 18/05/2009 
Submissão das Propostas 18/05/2009 a 22/06/2009 
Divulgação dos Resultados Setembro de 2009 
Entrega da Documentação para Implementação 
das Bolsas do PIBIC/FIR 2009/2010 

De 01/09 até 04/09/2009 

 
11 – Revogação ou Anulação desse Edital 
 

� A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, por 
motivo de interesse da Instituição, no todo ou em parte, sem que isso 
implique o direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 
12 – Informações Complementares 
 

� O não atendimento a quaisquer das exigências especificadas neste Edital 
decorrente do julgamento feito pela Coordenação de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Extensão/COPPEX, implicará na desclassificação automática 
da proposta; 

� Não caberão recursos ao processo de julgamento e seleção de projetos, 
tendo por base o mérito técnico-científico do projeto; 

� À Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX-FIR) 
reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital; 



� As solicitações de cancelamento de bolsas e substituição de aluno-
pesquisador deverão ser comunicadas pelo orientador, utilizando formulário 
próprio; 

� À Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX-FIR) 
reserva-se o direito de desligar o aluno-pesquisador e\ou cancelar a 
pesquisa no caso do não cumprimento dos prazos estipulados. 

 
 
13 – Outras Informações 
 

� O aluno-pesquisador que não entregar os relatórios (parcial e final) no 
prazo estabelecido pela COPPEX será desligado do Programa e terá a 
bolsa PIBIC-FIR cancelada. 

� Informações adicionais sobre o presente Edital, bem como esclarecimentos 
para apresentação de propostas poderão ser obtidas na sala da COPPEX-
FIR, ou via e-mail copex@fir.br; ou ainda por telefone: 3226-8826. 

� Os modelos para elaboração do projeto de pesquisa podem ser adquiridos 
no seguinte endereço: (www.fir.br/coppex). 

 
 

Recife, 18 de Maio de 2009 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Profa. Walfrido Menezes 

Coord. de Pós-Graduação Pesquisa e Extensão 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Prof. Evandro Duarte 

Diretor Acadêmico 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Sr.ª Rita Sales 
Diretora Geral 


