
Estáclo 

FACULDADE ESTÁCIO DE SERGIPE 
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTfFlCA (PIBIC) 

Edilal de Concurlo para Selefio de ProJetol de Inlchflo 
Clenllrlca e de Colu de Bolsas para o perfodo 

agolto/ZOl9a Julho/ZOZO 

A 
FACULDADE EST ÁCIO DE SERGIPE (ESTÁCIO FASE) toma público o presenle EDITAL de abertura de inacriçõe. 

ao processo selctivo para conccssão de boI ... do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO 
CffiNmlCA (PIRICI. refercnle ao penodo de alo.lo/1019 a Julho/1010 (ciclo 2019/2020). 

I. DOS OBJETIVOS 
O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTIFICA da FACULDADE ESTAclO DE 
SERGIPE (pffiICIEST ÁCIO FASE) lem como objetivo dcspertar o interesse cientifico do. alunos de gradusçJo do ensino 
superior; desenvolver o pensamento cicnllfico, aplidio crialiva. capac:idadc critica, procurar novas I'Clpoltu c loluç6ca; 
J~u\'ul"g G a .. u;:uJi.i.c.8~m Jc IQ.'ui"Q ç tn~tudUá dI< JR*tuj,., V'UUlu\'el à dUwuumi. &u aluuu fllUd u,Oclu .wltIC 'lUcil.ÜA 

sociais c éticas inerentes à pesquisa cicnlJficB; c, proporcionar e.paço inllitucional para formaçlo de fUturos pesquisldora. 
mestres c doutores. 

2. DAS INSCRiÇÕES 
U. Periodo das inscrições: das 10h do dia 12 de março atU. I1hS9min do di. 15 de maio de 2019. 

2.2. A inscrição do projeto de pesquisa deverá ser realizada pelo professor orientador com o envio da propoata, no formato 
Word (doe OD doa), para o c- mail Doquisat~'udo(lUtClJ.e'Qdo.br. 

2.3. O Projeto de pesquisa deve obrigatoriameole conter: 
• Tlrulo (até 450 caracleres); 
- Resumo (de 2000 a 4000 ca~). O lcXto deve conter minimamcnle justificativa. objetivo e mc:lDdolopa; 
- Justificativ. do lema (até 9000 c .......... ); 
- Objetivos (até 9000 caraClcreS); 
- F".d8m .. nl.~.o ."';rica. ( ... qooo """, ... ",,) r.onrorw. .. norma. d. ABNT-NBP. IO~'0I21)f)2. 00IIl ril~ 
indiretas às rofeliocias bibliográficas; 
- Metodologia (até 9000 caraClcreS); 
- Viabilidade ecoooJmico-financcira (Ité 9000 caractcm); 
- Rcferâlcias bibliográficas, conforme u tIOIIIUII da ABNT-NBR 6023/Zoo2; 
- Cronograma; 
- Plano de inibamo espcciõcando as ltividades de cada aluno que inu:grarí • pcsquiao. 

2.3.1. O professor orientador deverá cJabonr plano delrlbalho individual para cada .'lIDO. CIJIccificando U Illvidada 
que cada .Iuno desenvolverá no projeto. 

2.3.1 .1. Projetos que apresentarem planoa de lrIbalbo idênticos para mais de um lIuno lCIio iadeCeridoI. 
2.3.2. Propostas de projeto de pesquisa submetidas sem a viocuJaçio de pelo menol um pJann de JnbIIbo de aIuao. 

serão indeferidas. 

2.1.1. As informaçõ .. neccssúiu para o JIRCIlchimento do plano de nbaJbo doa alunos alio di..-.IIO _l 
2.3.4. Nio aen\ permitida I .... vaflo de projeto em andamento e aprovado DO Edital antcriar. 

2.4. Puquiau CIIvolvendo leres humaDOl dcvan IJlRlClltar, no mngymto da e'hm;''? dp a_ o lIÚIDCro do 
CertIIkado de Apraeala9io par. ","dlelo tllea (CAAEj, omitido por um C'" de • _'" I 
(CEP). No caso de expcrlmen .... com animaia deve .... apresentado o comprovllltc de lIIhmiIIIo do ""IIID • _ 
Camlulo de tdca DO U .. de .ulmaII (CBUA) S6 poderio .... implemenladol DI ...... llpI\MIIaI pcb 
RlpCClÍVOl 6 ...... co'eaiados. 

2.4.1. O t:OIDpfOvantc de Ipl"DYlçlo do projeto DOI mpecdvOl 6"'01 cole&iadoa dcvIIi _ .'''$ tq .. o dia 
l'I!I7!2IJ'?' por melo do e-mall 'flU"'nr'e'iu'ê"C'p.br. O nIo~. ...*ido 
pruo acarretani DO cancelamento do projClO 
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242. 

2..5. o CO~I~ In_,ml>";Lucul ~k Im'1 ... ~ l (tcnltfK.3. 1(11(") n30 ~ n:'J'On~lhzar.i por pro 

dc\."'Or.t:n\:u. de ~'"\C11ru3J' p!1Jbf:-:r. "t:Xnl1.: ... c I..·OI'I~·:..:io~.:nto dlS linhL' li.: 1.:{:nUnl 10 

l.b. DU'\"'illu I: U 

r 

J. DO PROFESSOR ORlL"\, ~DOR 

J.l. o pror"c::s....."" d",e:rá prttnchcr o .. X'"~te:s m;rwstto.s: 
3.1 I S", p:-of -- r da EST ~C10 F ~SE. 

11.2.... Pos.~..ur tirulQ de doutor 00 m me e curricuJo WrlC:! arualtzado (pelo rnc::I'lOs ~t' 1 O::!. ~O 19) que- do:rtc,,,"~(K 
~é:ncia na p:"3DC3 dJ. ~UL'" c na oncnClç.lo de aJuno~ no, ültimo .. 05 (cmco) anm_ 

3.1. O profe<-_-.or podc~ oria:U3I na m.i.'\.imo O.: (dOIS) projelQ,) de ~Uba. 

J.J. O pro[es...'i>:'" poder.! ooauar DO má."\llDO Q..l. (qu.atro) aluoo.s por projclO de PeMlllisa.. 
33.1. Pr-Oje"".p rebmerido.s com maLS de O.! (qUJtro) planos de trab.llbo5 de ajuDas serio indefe-rido 

1.3..!. O professor deverá mdicar O rne:smo aluno em apenas OI lum) plano de []'"Jba.lbo de sornenlr OI (um) pr-\ljc\U di." 
pc><l<=!.. 

3.4. Do zpGlO financeiro ao docente: 

3 . .!_1 O apoio financeiro a ser recebido pelo docCllte será concedido an forma de bolsa Juxílio. 

3.!...2.. >\s bolsas auxilio. que possuem na.Il.U't:Z3 jurídica de doação ci\-il da lnstiruição de Ensino -upaior :to ':::0. 

doccnc:... objeth'am promo\eT a orial1zcào de projeto de pesquisa no PffiIC/EST.-\CIO F..\ -E, terão J \;gência 

de ,:!. mcs.c::s. DO período de agosto '2019 a julbo'2020 e $erão concedidas com \-alar de RS!50.00 c-qc.i\":.ilcn(~ .1 

05 (ciD.:-.o) b.ora:-; sema.n.a.h. por aluno oric.o.udo e será c:reditado mensal.Juente. 

3.-' 3. O m5.::nero de: cOlaS de: bolsa amalia para onemação ~,:lci limiudo a no máximo 04 (qUJtro) :Uunos porpn."ljeúJ: 

J." ~. A quaIlnd.ade de cotas de bolsas auúbo dctinidas p..1f3 C..1d3 pmfessor. CJber.a 30 Cllmite 1n...qjruciOiUl d.e 
lniciu:ão Cíenúfica (CIJC). rcspcit.mdo o .. cntcno;;: de plilIll!jamenlo de CIl.-'Ô;;[OS o.rçameo.t:in - d.:l I.n...~c:à .. ) e 

..cri divuJgada no reçuJ~do do proccs.,,-o de -..ek'"Cào. C"onfonnc: item 12 deste Edittl. 

3.04,5. Em caso de ImpoS!ioibilJdadc de recebImento Je cota..; de bolsil 3ll.UUO pdJ. oncncç3o. pelo limite d()$ \."'U..'ffiS 

orçamcnLário-s deste Progn.tn..:l. caber. ao pro( or I di.'-cisio r IU da.r llodam i.'ntQ ou não ao proje-ro 

3.-4.5. L enda a dect.Slo em dar .md.J..mcnlo .tO proJelo c J de\ ido orientação se.m o lpOio do J.1l,-ilio. ou ~jJ... de 
(Orrrul \'Olu DI.á r l •. O prefe. w( dC\er.i ronnalimr O pedido no momeolo de impl.l.Ocç3o d,.) projeto. 

alnIvb dos procedlmcn1o'.o dc ... cnto~ no~ JlClb 9 I e 9.2 d te Edital. 

3.4.6. Os profcs>are-s ~cleClonJ.dO\ com bol'-J Judho dc\crjo enca.minhllT o Temia de Outorg3 de BoIS! \u.ubo 
devidamcnt..c preenchido e a: smado p.3T3 o c-mal! r' \1/,Ú\llnfOtlfP("'( a' t.',raâtJ.hr :nê (I db 3 1.07 _019. 

3.4.7. Em ca.so de .sohcn.ação de cancelamento da bols3 JID .. ilto, ~C:j3 por 3jUSIC de c;u-~ borinJ ou "a.tl .... --cl.llllcnto do 

projcw. o professor onenl.J.dor dC\cr.í fomuJL7..JI o pedido de cancclamcllIo d~ bolSJ. p3r.l o ~l 

n.:\ql",al ,1OCIO[IJ~( "1",tac;'J.hr. 

3.4.8. Em caso de necessidade de ajuslC da carga horária. o rrofc.s.:;or dc\'cr.i providcnci::u- as ailc.r.lÇ"Ô(;S n~~J.:i 

junto à coordenação do PIB IC. 

3.5. Não será aceita a vinculação de coorientadores de proJclo, junlo ao Progr.UlHl. 

3.6. São compromissos do professor orientador; 
3 f, I Pm!nQVI::! a o;d~Q r1oo; !h!" I)< ~ ~It~r ::! in s':r!Ç"!O no f'r~<:1) ,,-=kfivQ n:f;':!"I:'n~,=" ~ o:-'1{' Ed!~' 

3.6.2. Elaborar e submeter plano de rrabalho especificando as atividado:s de cada aluno. 
3.6.3. Orieolar semanalmCllte O aluno em todas as etapas da Iniciação Cieotífica, inclusi,~ 3\Lúliá-lo lU d,bar.l\".h) 

dos relatórios e dos resumos para os eventos científicos. 
3.6.4. Submeter o resumo, com os resultados da pesquisa, à IV Sel1lll!l3 de Ética. Pesquisa e E" CDs.lO .:b. EST ,>.CIO 

FASE, 00 segundo semestre de 2020. 

, 



3 6.5 5111: " ~ CtlIII 00 l"'P'bwIgo da pcsq ...... 10 XII ScminúiD ele Paqu ... da l!Idao que lCri """do 
... --"2020. 

3 6 lo CoaIroIar a fRquàx:ia do aluDo e de.hcação do mcomo no dcsenvolvUlltllID do plano de lIIbeIho dcvllldo 
coman·ar imalial:amaltc.. JXX' cscntD .. c-nwl lN'!fIU SllJnD6 /I .uno 6,. o da +imcnto dai 
COi'''OiIUssos acribaMb ., mesmo. 

3 6. Emitir pon:><:a no rcIoIõrio pan:ial e final do aluno. e cncam .. h... o relldÓrio JIII'I O ........ 1 
-. ·f ..-na.. 

36.7.1. O rclolório 1!!!9!! ~ ser coviodo até 17 .. 211010 e o!il!!l deve ler enviado até '1I11I2I2I O modelo 
de rclalixiD ...a dispxto 00 uno n deste Edilal 

3.6. FD(3IDm bar para o c--mail I!"!f!n d ngc .... m.CIIf br os pedidos de CIOCSlamcpIp ma ,""9"c'e cio 
aluDo. confurmc ilCDS 6 e 7 daIC Edilal 

3.69. 1lcspoDsabiIiDr-sc pela viabilidade lécnica e ccoa6mica do projeto garantindo a diJpooibilicladc &. _ 
Mos à accuçio do 1IX:SmO. 

3.6.10. Coafirmar a exa:uçio do projdO e a parlic:ipaçio dos alUIIIII. até o dia 31'171201' caafOlDlC _ 9 dcIIc 
Ednal. 

3.6.11. A .. "di"w:nIU de quaisquer dcmond.u aoliciradaa pela coonlcnaçio do PIBICIESTÁCIO FASE.....,.., que 
~·_'.·.;se.R' 

3.6.11.1. Em-ia< o fannuürio de aplicação i LEI DO BEM dcvidamcoIC prccncbido ........... aolic.taIo. 
3.6.12. Qa..to boIsisIa do PIBIClESTÁOO FASE, fazer rererincia a COla condiçio 00 CurrlcuJo Una e nu 

pnNjeaçiies ou lnbaIhos aproscorados. 

4. DO CA."IDIDATO 
4.i.. Q.üaau àaaã I*ccuciw:a o. p;gIrilllo n:quiaiua; 

4.1 I. Se. ahmo JqIlImncmre mmic:uJado em um curso de graduação da ESTÁOO FASE. 
4.1.2. Nio cmr CUf1i3Ddo o úhimo ano do .... CIII'IO ele paduaçio; CXCClO para cunos onde • InicilÇio CicoIifu:a pode 

.... apoveilada oomo CSlágio cmric:uIIr 
4.1.3. Poomir mcfici"I\C de rcndjmnnn ............ (eRA) ~ 7.0. 
4.1.4. Se. oeIecionado e indic:8do pelo aricIDIar ... JIIIIIcipIr do projeto de pcaquila. 
4.1.5. c.ndicIatar_ em apenas OI Iam) JII1>JCfD de pcaqu .... 
4.1.6. Ter o ClDriculo Laaa alllaliDdo na pluafanna LaIIa do CNPq. 
4 I 7. O aJuno que ja "ollmpa do PIBIClESTÁCIO FASE cIcvCI'i in.,aur em novo projclo. aIcndcr _ ~ de 

inscrição e rqIIS ..... _ 00 pracotc EdiIaI e elevai Citar em dia com OI eomprumillOl • •• ndoa DOI 
aIilai5 aDtcriora conf_ daaito 110 .tem4.2. 

u. Sio devera do aluDo: 
4.2.1. ExCCUIU indivicb •• hncn'e .. lIivicIada dcacriIu DO ICU plano de Irabalhn ealllbclcc:ido pelo orientador. 

dalicando 10 (rk:z) boru ...... D· •• pua o dcacnvolvimcnlD daa atividodca ele peaquiJa. 
4.2.2. Participar da eIaIxnção dOI _a ....... lUbmctid05 DOI CVenlDa cicnlificol ciladnlllOl1lCDl3 6 4 e 3.6.5. 
4.1.3. ApreacoIar OI I"'P.U.""" da pcsqwu na IV Semana de é:lica, Pesquisa e ExlODJIo da BSTÁClO fASE, DO 

scpndo scmesIrc de 2010. 
4.2.4. RaIiair. CtlIII awdIio da Mm ........ OI reIaI6rioI parcial e r_L 

4.2.4.1. o covin da rcJar6rio FI'IIICII'" lCd aIO pelo Comitê Instilllcicmal ele In.CÍIÇIo CiadfIca (0Ie) qlWIdo 
coviado CI.CIusivamcoII pelo orienwlor. JIII'I o e·mai1 """uÚ_dD' ..... zt .. 

4.2.4.2. o rcIaIório J!!!§iIl cIcve la eoviado até 1711l12010 e o fioal deve la coviado aI6 311111Z1JO. O maclclo 
de rclat6rio...a diIpaItD 110 __ O cIcatc Edilal. 

4.2.5. Quando bolsista, rua- ,c:r .. êocia à Clllldiçio ele bolsiD PIBIClESTÁCIO FASE 110 Cunfado l.aIIcI c ou 
publicações 0Il1rabalb0l ..,.........,.. 

oU. O aluDO que aio cumprir OI deverea daaiIOI DO item 4.2 aio podrri ncebcr o CIIIificado de putiCiplDle da 
PPOOP.AMA Il'ISTlnJCIONAL DI! BOLSAS DI! Il'IIClAçAO ClI!!IITiFICA (p1B1C) 

5. DABOUA DO ALUNO 
5.1. A bolsa terá a visfncia de 12 ....... DO pcrI9!l!atlc 1'RfIpI'lII19 aW1hQ!ZQ2Q 

$.I. A II!OdalWlde de bolsa t Pll!IICJ!S~rA~~IQ'jlA 
iroIoir&a. 
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5.2.1. A disponibilidade de Bo .... PIBIClESTÁCIO FASE pod .... sofrer variaçItJ .......... crit*ioo de pllllcjllllClllD 
de"""'" _Iirios defmidoo pela ESTÁCIO FASE. 

5.3. É vedado ao ahmo boIsis1a PIBIClESTÁCIO FASE u.ufruir. 
5.3.1. Dcsconros na mensalidade do CUTIO oriundo. d. <OI1vCnios da ESTÁCIO FASE 
5.3.2. Boi .. dc 0UlnII pn>gnmII da ESTÁClO FASE. 

5.3.4. Parcc1amcn1O dc mcasalidadc oriuodo do Propma de Parcclamenlo da Eatkio - PAR. 
5.3.5. Dividir a bolsa CI!~ dois ou mais aluno •. 

5.4. O aluno panicipantc do Propma de FinanciamcnlO Es1l1dantil (FIES) podm RCCbet bola do PIBIClESTÁClO 
F ASE. ~ caso O va10r da bolsa amortiza o valor • ler finaociado. 

5.5. O aluno panicipaole do Progromo de MonilOria ranuncmla c aprovado no proc .... de oeIcçio do PIBIC deve decidir 
por \IDIO das opções para obccr. beIIcfici. da boi ... Neste caso o aluno pn:ciJa formalizlr a opção CICOIh.da llnlvés 
do e-mail pn«~ClDr~ari •. br. 

5.6. Nio bn .... pal!lmCJJlO raroorivo da bolsa OOS casos de subltiJUiçio de bolaUta. 

5.7. A bolsa aio c:ancIerÍ2a viac:uIo I!IDpIqOIIcio. 

5.1. O alUDO viDcu1ado. um Jlrl!ÍcID aprovodo 110 proceao de scJcçio, porém, aio beIIcficiado com boIaa, poderi participar 
dn ProgP.m! Y.'b ! r"mII! ... tHJIU!!tvtBd., En'md~-~ por llun" voluntário aquele- qur puticipoo ® p!'X~'" 
IC1cIivo, ~ ... pIaDO de tnboIho aprovodo, IDII que por rcsras do Edital, csrá impoaibiIitado de ra:cbcr ....ruo 
r. ... nceiro em forma de bolA. 

5.9. O aluno que participa do PIBIClESTÁC/O FASE na modalicIade volunlário deve pn:cncber OIl11C111111llaluWlDI 
dcscrilOl em 4.1, CUIIIprir u _ taref.u e obripçõco do candidalO dacrilla em 4.2 ...... cancelamealD e 
IUbstiJUiçio d ..... aluaao devem .... COJUidmodoa OI procedimenllll dacrilDllIIII i_ 6 c 7. 

6. DO CANCELAMENTO 
6.1. A panicipaçJo do alJIIIII oen _ralada II1II acguinlcl CUOI: 

6.1.1. Trurammrodemmicula; 
6.1.2. Não lDIIIIcr o cocficíade delaldimcatn acumulado (CRA) i ..... l1li oupcrior I 7,0 (_I; 
6.1.3. Nio cnIrcI!I do rdalório pan:iaI do allmO lIIé 17/0212021; 
6.1.4. Nio recomendação do rdalório parcia1 pelo Comite lnso1l1Ciooa1 de IDiclaçio Cialtlfica (CUC); 
6.1.5. D .. lipmcalOdopro ....... ori .. tadnrdaESTÁCIOFASE; 

6.2. O aluno cuja panicipaçio for cancelada aio poderi reIomIr ao PIBIC/ESTÁCIO FASE ao ciclo 20191l020; 

6.1. A cota alocada ao prof ..... r podai ICI" ClDreIada ao •• ell1linlcl cuos: 
6.3.1. DcsIiSlJIM'IJlD dopmfeuardaESTÁC/O FASE; 
6.3.2. Nio enClminhammln do pedido de lIJbaIiIIIjçlo no prI20 de lIIé 01 (ma)'" lpolI lidlaJapçio do aIuao Iocr 

substilllido IIIIIj1Ó1 O pnzo múimo _forme item 7.2; 
6.3.3. Nio _enda~ da RIar6rio pan:iaI pelo CUC. 

IA. É vedada ao orientador IIIJIIIIII' I_ • orienllçio do alUDO. Em ..... de iqlrdhncnlD CYIIIIUal do oricntador, I 
cota rctnma pIIII o CIlC 

7. DA SUBSTlTUlçAo 
7.L O lluno pod .... ocr 1IIIJati1a1dntlfl\' IIIIJIÍWI de: 

• GnduaPo, -. ..... dc1lllllfcull, dcaiatineia .. impediu ...... p r 6 ..... 
• Não cumprimallD du .. I ..... ia. do PIBICIESTÁCIO FASE; 
• Nio cOlllplnCimlato ........ deGJ"ÍWdIfIIN man:adu pelo ori 11 "!!li 
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7.3. O pedido de substituição deve ser encaminhado somente pelo professor orientador para o e-mllll 

PC,\"qUiHII.'\(acÍn(Qu{u erlat"iIJ,br, acompanhado das seguinles infonnaçõcs: 
- Nome completo do aluno a ser substituído; 
- Motivo da substituição; 
- Nome completo do aluno substltulo; 

- Endereço de acesso ao Currículo Lanes atualizado na Plataforma Lanes; 
- E-moil; 
- Malrícul~ 
_ CUr"I:n; 

- Camplls; 

-CRA; 

- Previsiio de conclusão do curso; 
- Mês/ano de início IHI pesquisa 

7.3. i . O alunu suOSlitUlU ucvcr.i uar t;unrinulllaut: au pianu ÚC lraOilinu ungm ... i ÚO iliuno .. uo~CHuiuu 

7.4. Em caso de subslituições ocolfidas de OI de agosto a 08 de novembro de 2019, o pr.uo de \;Igrncla de pV1lclpaç,Jo 

no Programa sera cncermdo em julhol2020. 

7.5. No caso da bolsa P[8IC/ESTÁClO FASE, a solicitação deverá ler encammhada ate o 10 di. ulll do m~j em curltO 

para ser implementada no mês subsequente. 

8. DA A V ALlAçÃO E CLASSIFICAÇÃO 

8.1. Os projetos submetidos serão avaJiDdos pelo Comitê InstirucionaJ de Imclaçio C.COIifica (erre). com h ..... ·c 005 
seguintes critérios c ordem de classificação: 

R I I Quanto an nrienlarfnr 

8. J. I. I. Mérito cientifico do projeto. 
8.1.1.2. Viabilidade técnica e econômica, sendo de responsabilidade de cada onenlJdor I dnponJbaJld de' Jt 

recursos necessários ã realização do projeto. 
8.1.1.3. Consistência do plano de trabalho e cronograma de execução de ca.d.a iluno 
8.1. J A. Experiência c desempenho do professor na prática da pesquisa e na orienução de aIuDo$ D()j wttmos 05 

(';uw) o1ll",). 

8.1.1.5. Índice de Produtividade em Pesquisa na Graduação DOS üItimos três ano; (lPPGR3l do profcssm 

8. I .1.6. Critérios de orientação estabek-cidos DOS itens 3.2, 3.3 e 3.4. 
8.1.2. Quanto ao aluno: 

8.1.2.1. eRA do aJuno. 
8.1.2.2. Regras estabelecidas aos alunos definidos nos itens 5.3, 5A, 5.5 e 5.6. 

8.2. O CIIC é soberano e de suas decisões não caberão recursos. 

9_ DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

9.1. 

confirmação de execução do projeto e da participação dos alunos, paR o endereço de e--m:ul do illl=_. c.>dJtstr..m 
no momento da submissão do projeto. 

9.2. O orientador deve preencher os d3dos conlidru. na C0fT'e9>OOd~ a C' '\'18 

nr'qu;\0f',ratÍoluwtl rHunu.hr IIté o dia 31/0712019. 

9.3. Caso o ont.-nWdur não Idenllfique o rcccblmelllo dd corrc~pondlo.·111:1J.I{t' II dI" ~ .. ti" ('11 
o (alO 1 Coordcniu;jo do Progr.Jma, Jtravcs do c·mal! r '11 f 

lU DO CRO'\OGRAMA 

10_1 O CJI~ IlIIÁno de dUVltÍJdc obcJ~l.trá UlJ lllllh)~l.unJ, aNuo 
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Atiyidsdes 

Lançamento do Edital 

Prazo finQI de recebimento de propoSllU 

Avaliação e classificação de propostas pelo Comitê lnstirucional de lnici2ç:30 Crentific:l (COC) 

Divulgação do resultado pela EST ÁCIO FASE 

prazo fmal para confmnar a e.'\ecução do projelo e 3 participação dos.. alunas. apIT'!\::.rlns 

Implantação das bolsas e ~ro.jelOS 

Periodo par.! encaminhamento de substituições dos alunos 

Entrega do relatório parcial do aluno 

Finalização da pesquisa 

Prazo final para cnrrcga do relatório final do aluno J I - ~ - i'l-D 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. Só podem receber o Certificado de participação o aJuno que cumpnr com os dl!\aei ~ 00 -.~ ..:...: r:n-::r 
pelUlanecido no PfBlCIEST ÁCIO FASE por um período minimo de ()() (no, e) meses OO::l ~ ;)O~ .... -

aprovado sem resuiçõe.s pelo Comitê lostiruciooal de lDici3çào Gcntifica (CllQ: 

H.l. A Declaração final de orientação do projClo só scni confecciooada ao docetl:t .:;...~ .3 

rcsniçõcs do relatório final do aluno participanle. 

11.3. Da Amaria do projeto: 

11.3.1. Independentemente de onde partiu 8 idcia central da proporu de pt~:c.o de pe,;...-";Sl ''-:3 

C sempre do Coordenador ou Oricnt:3dor do ProjetO... 
11.3.2. lndcpcnde:nlCmc.nlc de: onde:: partiu 3 ide.ia catU'21 da propos"":' de pií.ljCl' 

orientador. seja dos alunos, uma vez. aprovado e eot:r.mdo n iEe.i: o:.a::DCiu.. o f".:"C!:'"csx-rc- ""i<:::=!Q,~--i: 
incluir o nome do aluno nas publicações e nos tr.=h:illlos ~e:.""':1os c:::l - ;:-tS"WlS e ~iai.. 
resultados tiveram 3. panicipação d05 alunos. 

11.3.3. A decisão sobre aUlona e coallloria de:\'e:r.i ser tornada em diso; •• .,.::o fh=;ca ec..:rt' 05 Ci:"cr-':S; ="'-"=~=, 

da pesquisa EntretantO, cabe frisar que n:1 obm crieds em aw:.tnri's. t.xm as ~ iêo "-"",,,"-,-,,, 1~ 

autores, c, portamo. de forma igualiniria. possuem 05 me:srno.;; direi"...ai rin::::r..es :: ~.::. aia..:.=.. 
contrãrio. 

11.4. Os casos não previslos oeste Edital serão analisados oelQ Comne lh"tim - - de - - t - ç5., ce::- i= o:: 

12. DO RESULTADO 

12.1. O resultado da seleção será divulgodo <Dl Dl de julho d. 2019. sob 2 fu= &: Es:> OO;;~" '$ 

AltlJ4 CmIi!t Prlrtu dllliaJJUlar 
Coor~óePKqui$.i r ~ 
FlQJloIdr Estitio dr Sergipe· Fase 

IiImclIY' Utl25!S 

Ancaj SE. 11 de msrço de Cll) Q 

.=u:'--=- -=-s ~ 
::.-~r 
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"NE'O' 
INI'ORMACOES NECESSÁRIAS PARA O PREENCHIMENTO DO PyNO DE TRABALHO 00 ALUNO 

ATENCÃO: INSTRUÇÔU IMPORTANTES 
Os pIaDos de lraba1ho deVClio ser enviados JUDIo com o projelO de pcaqui .. (ilem 2.3) para o .. mai1 DugU;'II~ flU:tDW .... tr 
no formalO Word (doe 08 doa). 

I. Idenlflicaçio 
- Nome do alUDO 
-CPF 
- E-mail 
- Mattlc:ula 
- Coeficiente de rmdimento acumulado (CRA) 
-campus 
- Endereço do Cwric:ulo Lalles 
-Curso 
- Modalidade do CWIO 

- Prmsào de conclusão do curso (semestre/ano - Ex.: 0212019) 
- O alUDO já parli<Ípa oficialmente como bolsisLa ou vOIUDláriO no pmlClBST ÁClO PASE? 
- O aluno possui 0UIr0 lipo de bolsa ou dcsconlO (Eslácio, órgão de fomento, convênio)? 
- Caso o projelD seja aprovado e ocorra a impossibilidade de lIIIIliuir a bolsa de IDiciaçio Cienllfica, o alUDO dCleja pcrIIIIIIIICCr 110 

projelO como volunlário? 

l. Plauo de adwldad. 
A) Tílulo do plano de lraba1ho (viac:uIado ao projelo de pesquisa) 
B) MelOdologia 
C) Cronoarama de alividadcs 

- Tílulo daElapa 
- DaLa de iDkio e Fim 
- Descrição da cIIpa 
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ANEXO" 
RELATÓRIO TtCNICO'<:IENTiFÍCO DE INlClACÃO CIENTIFlCA 

ATENCÃO:mSTRUçÕESUMPORTANTES 
O relatório técrUco-cientifico é individual e Dor aluno e deve ser acompanhado de parecer do professor-orientador. 
Os relatórios técruco-cicntificos deverão ser enviados para o e-mail pesquisueJtaâo(a~efii#stado.b,. no formato Word (doI: 011 doa). 

1. J"rnrifirsu:in 
~ Aluno: 
- Curso: Unidade: 
• Orientador. 
• Titulo do projeto de pesquisa do orientador: 
- Data do inicio do projeto de pesquisa: mês/ano 
- Título do plano de trabalho do aluno: 
• P~ric..:!c ! ~~'! ~'! !"'!fe!''! c !'!!:!!6!'ic 2.p!'!s'!!!!.2dc: de !!!~s/anc a !!!~!h .. '!c 
- Relatório: final () parcial ( ) 

2. Desenvolvimento do relatório técnico-cientifico do aluno 
2.1. Resumo do projelo do orientador (até 300 palavras) 
2.2. Cronograma original do plano de trabalbo individual do aluno 

Matricula: CRA: 
Previsão de conchl5ào do curso: 
CPF: 

2.3. Apresentar e comentar a bibtiognúia tida no periodo e os métodos e técnicas de pesquisa utilizadas 
2.4. Resultados obridos no penado 
2.5. Dificuldades encontradas na execução do projeto 
2.6. Informar se o cronograma proposto foi cumprido e as justificativas, caso não tenha sido 

3. Autoavaliaçio do aluno (preenchimento obrigatório) 
Avaliação cririca feita pelo aluno, em formato livre, de seu aprendizado e trabalho de iniciação científica. 

4. Par...,r do Orienllldor (preenchimenlo obrigatório) 
Em caso de não cumprimento do crooograma, aprova a justificativa apresentada pelo aluno? Sim ( ) Nào ( ) 
Breve parecer: (preenchimento necessário) 

Data e nome do Orientador 

S. Pancer do Comitê ID.lltudoDaI delDldação Clenliflca (COC) 
Atribuir para os tópicos abaixo notas de I a 5 com a seguinlc equivalência: 
5 = muito bom; 4 = bom; 3 = regular, 2 = fraco; 1= insuficienlc_ 

1::r=:::oC;;!Jôma I 5 I 4 I 3 I 2 11 I 
Avaliação do CIIC: 
[ ) Relarório rcc:omrndodo - [ I Relalório recomcrulado com restrição - [ I Relatório não recoIllClldado 
Breve ju&lificaliva: (p/"CCllc:himcn1o Decessário) 

DIIa I nome do patet:Cri1lla 

I 


