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SUPERVISÃO DE PESQUISA 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DAS FACULDADES 

INTEGRADAS DE ARACRUZ 
PIBIC-PIBITI / 2014-2015 

 
A Supervisão de Pesquisa (SUPES) torna público o lançamento do Edital para a seleção de 
Projetos de Iniciação Científica do Programa PIBIC e PIBIT das Faculdades Integradas de 
Aracruz. 
 
 

1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 
 
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa Institucional de 
Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) das Faculdades Integradas de 
Aracruz são voltados para as áreas do conhecimento pertinentes aos conteúdos dos cursos de 
graduação e pós-graduação oferecidos pela instituição. Os Programas servem, conforme prevê 
o CNPq, de incentivo à formação de novos pesquisadores, privilegiando a participação ativa dos 
acadêmicos em projetos de pesquisa com mérito científico, tecnológico e de orientação 
continuada. Além disso, contribui para o aumento da produção científica na região, no Estado do 
Espírito Santo e no país. 
 
 

2. DO EDITAL 
 
O edital ora apresentado visa selecionar Projetos de Pesquisa de Iniciação científica para serem 
desenvolvidos nas Faculdades Integradas de Aracruz. 
 
Período de Inscrições: 03 a 21 de março de 2014. 
Local de Inscrição: Supervisão de Pesquisa (SUPES) 
Período de vigência: 01 de agosto de 2014 a 31 de julho de 2015. 
 
Este edital tem caráter de cadastro de reserva e encontra-se disponível no portal das 
Faculdades Integradas de Aracruz em: http://www.faacz.com.br/pibic. 
 
 
3. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 
 

I. Ser professor com título de Mestre ou Doutor, com carga horária mínima de 40 horas e 
experiência compatível com a função de orientador; 

II. Dedicar, no mínimo, duas horas semanais para a orientação dos alunos envolvidos em 
cada projeto sob sua responsabilidade; 

III. Escolher e indicar, para bolsista, o aluno com perfil e desempenho acadêmico 
compatíveis com as atividades previstas, pertencente a qualquer curso de graduação da 
FAACZ; 

IV. Elaborar e entregar a SUPES os relatórios parciais e o relatório final do Projeto, 
respeitando os formulários específicos para este fim; 

V. Produzir, em conjunto com o bolsista, um artigo e submetê-lo a publicação; 
VI. Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos 

e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do bolsista; 



VII. Acompanhar as apresentações do trabalho do bolsista; 
VIII. Solicitar, a seu critério, a exclusão de um bolsista, podendo indicar novo aluno para a 

vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais adotados pela instituição; 
IX. Não permitir a divisão do benefício de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 

 
 
4. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA 
 

I. Estar regularmente matriculado em curso de graduação; 
II. Ser selecionado e indicado pelo orientador; 

III. Possuir curriculum cadastrado na Plataforma Lattes - CNPq; 
IV. Não possuir vínculo empregatício ou qualquer outro tipo de bolsa; 
V. Dedicar-se às atividades acadêmicas estabelecidas pelo orientador, com carga horária 

mínima de 10 horas semanais. 
VI. Ter cursado o primeiro ano do curso de graduação e não concluir seus estudos no 

período de vigência do projeto; 
VII. Assumir o compromisso de apresentar, oralmente e/ou por meio de pôster, seu estudo no 

encontro de Iniciação Científica promovido pelas Faculdades Integradas de Aracruz e em 
encontros científicos promovidos por outras Instituições. 

VIII. Elaborar os relatórios parciais e finais e assiná-los, em conjunto com o orientador, dentro 
dos prazos estabelecidos pela SUPES; 

IX. Submeter o resultado da sua pesquisa a pelo menos uma publicação; 
X. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência à sua condição de bolsista; 
XI. Para alunos que já participam do Programa, estar em dia com os compromissos 

assumidos nos editais anteriores. 
 
 
5. DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 03 a 21 de março de 2014 na Supervisão de 
Pesquisa das Faculdades Integradas de Aracruz, com a entrega, em envelope lacrado, da 
seguinte documentação: 
 
a) Currículo do orientador e do aluno selecionado impressos da Plataforma Lattes (CNPq); 
 
b) Ficha de Inscrição do projeto, disponível na Supervisão de Pesquisa ou no Portal do 
Programa de Iniciação Científica da FAACZ em: http://www.faacz.com.br/pibic;  
 
c) Projeto de Pesquisa e plano de trabalho do aluno, ambos elaborados em formulário próprio 
disponíveis na Supervisão de Pesquisa ou no Portal do Programa de Iniciação Científica da 
FAACZ em: http://www.faacz.com.br/pibic; 
 
d) Termos de compromisso, do aluno e do orientador, devidamente assinados e disponíveis na 
Supervisão de Pesquisa ou no Portal do Programa de Iniciação Científica da FAACZ em: 
http://www.faacz.com.br/pibic; 
 
e) Cópia do Histórico Escolar do curso do aluno, com coeficiente de rendimento atualizado; 
 
f) Declaração de não bolsista Nossa Bolsa emitida pela tesouraria da FAACZ ou pela Instituição 
de origem do aluno; 
 
g) Comprovante de matrícula na atividade obrigatória “nivelamento científico” (para o caso dos 
alunos do curso de Direito da FAACZ); 
 
A não apresentação de quaisquer documentos relacionados acima implicará em eliminação do 
projeto. 
 
 



6. DO PROCESSO SELETIVO 
 
O processo de seleção dos projetos será realizado pelo Comitê de Iniciação Científica 
Institucional e será constituído de: 

1) Análise do mérito científico do projeto (nota de 0-10 dada por três avaliadores); 

2) Análise dos currículos Lattes do orientador e do aluno; 

3) Análise de histórico escolar do aluno, considerando o respectivo coeficiente de 

rendimento. 

 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
 
A pontuação será distribuída da seguinte forma: 
 
a) Média da nota dada ao projeto por três avaliadores/revisores (mérito científico - MC); 
 

b) Currículo Lattes do orientador (NCLO) – até 10 pontos (o melhor currículo receberá nota 10 e os 
demais receberão notas proporcionais): 
 

II) orientações de IC concluídas – 1,0 ponto cada 

III) orientações de TCC concluídas – 1,0 ponto cada 

IV) minicursos lecionados – 1,0 ponto cada 

V) participação em eventos científicos externos a FAACZ – 1,0 ponto 

V) artigo completo publicado em congresso – 1,0 pontos cada 

VI) artigo publicado em revista científica – 1,0 pontos cada 

 
c) Currículo Lattes do aluno (NCLA) – até 10 pontos (o melhor currículo receberá nota 10 e os 
demais receberão notas proporcionais): 
 

I) monitoria – 2,0 pontos cada 

II) estágios extracurriculares na área do curso – 1,0 ponto cada 

III) iniciação científica como aluno voluntário – 1,0 ponto cada 

IV) cursos extracurriculares na área do curso – 1,0 ponto cada 

V) participação em eventos científicos – 1,0 ponto 

V) artigo publicado em congresso – 1,0 pontos cada 

VI) artigo publicado em revista científica – 1,0 pontos cada 

 

d) Histórico Escolar (NHE) – até 10 pontos (coeficiente de rendimento); 
 
A nota final de cada candidato será de 0 a 10, sendo calculada pela equação: 
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8. DO CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO ALUNO 
 

a) O cancelamento e a substituição de bolsista deverão ser solicitados à SUPES, dentro dos 
prazos operacionais da Instituição, através de um documento elaborado pelo orientador 
contendo as justificativas para o desligamento do bolsista,  

b) Os bolsistas excluídos não poderão retornar ao programa. 
 

 
 
9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
O resultado final da seleção será publicado no mural pela Supervisão de Pesquisa até o dia 04 
de abril de 2014, no Portal das Faculdades Integradas de Aracruz em 
http://www.faacz.com.br/pibic e no mural da Supervisão de Pesquisa. 
 
 

10. CRONOGRAMA 
 

 Atividade Data 

01 Publicação do edital 03/03/2014 

02 Data limite para inscrição 21/03/2014 

03 Divulgação do resultado 30/04/2014 

 
 
 

11. CASOS OMISSOS  
 

Casos omissos serão resolvidos pelo Comitê de Iniciação Científica da FAACZ. Esclarecimentos 
sobre este Edital e informações adicionais sobre o Programa de Iniciação Científica e 
Tecnológica, poderão ser obtidas na SUPES. 
 

 
 

Aracruz, 27 de fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
Flavia Pereira Puget. 
Presidente do Comitê de Iniciação Científica  
Supervisora de Pesquisa 
Faculdades Integradas de Aracruz 


