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EDITAL PROIC Nº 01/2017 

  

A FAHESA/ITPAC - Palmas, por intermédio da Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão - COPPEX, torna público o presente edital exclusivo para professores dos Cursos de 

Medicina e Odontologia da FAHESA/ITPAC - Palmas, e convida os interessados a apresentarem 

propostas nos termos aqui estabelecidos e em conformidade com o regulamento do 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - PROIC. 

 

1. OBJETIVO 

 

O presente edital tem por objetivo selecionar pesquisadores e estudantes para 

desenvolverem projetos de pesquisa no período de 15 de agosto de 2017 a 23 de agosto de 

2017, no PROIC, com exclusividade para professores dos Cursos de Odontologia e Medicina.  

 

2. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

2.1. As propostas devem ser entregues exclusivamente pelo pesquisador/proponente, a 

COPPEX, no período de 15 de agosto a 23 de agosto de 2017, atentando-se aos procedimentos 

necessários para efetivação da inscrição. 

a) Para a submissão é obrigatório que o projeto de iniciação científica esteja aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa/CEP e/ou pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA, 

quando pertinente. 

b) Anexar o comprovante de aprovação (Parecer Consubstanciado Favorável) do Comitê de 

Ética em Pesquisa/CEP (projetos envolvendo seres humanos) ou da Comissão de Ética no Uso 

de Animais/CEUA (projetos envolvendo animais). 

 

2.1.2. A entrega do projeto deve ser preenchida de forma a contemplar as etapas a seguir: 

a) Informar a modalidade do programa (tipo de pesquisa) na qual a inscrição será enviada; 

b) Indicar o estudante e o vínculo (Medicina e/ou Odontologia); 
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2.2 BOLSAS DO PROGRAMA PARA O PERÍODO 2017/2018 

 

2.2.1 Na Modalidade Pesquisa Científica: 

Serão 3 (três) projetos de iniciação científica contemplados com bolsas, sendo: 

a) Bolsas para docentes: cada orientador receberá por 1h/aula semanal durante o prazo de 

execução do plano de trabalho. 

b) Bolsas para discentes: são 6 (seis) bolsas (duas por projeto, sendo uma para aluno de 

Medicina e outra para aluno de Odontologia), no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, 

descontadas na mensalidade.  

 

2.2.1.1 Para custeio do Projeto de Pesquisa: 

a) Serão disponibilizadas 3 (três) cotas de R$ 300,00 anuais (uma para cada projeto) para 

custeio da pesquisa. 

 

2.3 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

A execução do plano de trabalho terá duração de 12 meses, com início 31 agosto de 2018 e 

término em 31 de agosto de 2018. 

 

2.4 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

2.4.1 Os critérios de elegibilidade indicados abaixo são obrigatórios. O atendimento aos 

mesmos é considerado imprescindível para o exame da proposta, seu enquadramento, análise 

e julgamento. A ausência ou insuficiência das informações resultará na desclassificação da 

proposta. 

 

2.4.2 Quanto ao pesquisador/proponente 

 

2.4.2.1 O pesquisador/proponente deverá ter o Currículo Lattes atualizado no momento da 

submissão do projeto  
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2.4.2 Quanto ao estudante  

 

2.4.3.1 O estudante deverá obrigatoriamente: 

a) Ser selecionado e indicado pelo professor orientador via seleção que permita ampla 

concorrência; 

b) Ter o currículo cadastrado na Plataforma Lattes 

c) Estar regularmente matriculado em disciplinas de curso de graduação, nos semestres 

correspondentes ao período de vigência da pesquisa; 

d) Não estar cursando os dois últimos semestres do curso de graduação para efeito de 

ingresso no Programa; 

e) A participação de estudantes externos à FAHESA/ITPAC- Palmas é permitida desde que 

autorizada pela direção acadêmica e somente na condição de voluntário. 

 

2.4.4 Quanto à proposta 

 

2.4.4.1 Do projeto de pesquisa 

 

O projeto deverá ser entregue na COPPEX com estrutura que contemple obrigatoriamente o 

Modelo de Projeto de Pesquisa ANEXO I deste Edital 

 

2.4.4.2 Do Termo de Compromisso: 

 

e) O aluno bolsista ou voluntário deverá se comprometer, por meio de Termo de 
compromisso (ANEXO II), a: 
 

– Realizar as atividades dispostas no Plano de Trabalho, a partir da concessão da Bolsa ou 

início das atividades como voluntário;  

– Comparecer às atividades propostas pela Coordenação de Extensão; 

– Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho desenvolvido, 

por determinação do professor-orientador; 

– Inserir o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos apresentados; 
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– Apresentar relatório parcial e final das atividades (com a assinatura do coordenador) e cópia 

do certificado de apresentação e/ou publicação do trabalho de pesquisa. 

 

2.4 QUANTO AO NÚMERO DE ESTUDANTES 

 

2.4.1O pesquisador/proponente poderá apresentar somente UMA proposta individualizada 

na modalidade Pesquisa Científica 

2.4.2O pesquisador/proponente poderá indicar 2 (dois) estudantes bolsistas e até 3 (três) 

estudantes voluntários por projeto. 

 

3. CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

 

3.1 Conferência da documentação e homologação das inscrições pela Coordenação Geral de 

Pesquisa Científica. 

Parágrafo único. Caso a solicitação não atenda aos requisitos deste edital, a 

inscrição não será homologada 

 

3.2 No julgamento das propostas serão considerados, pelo Comitê de Avaliação, a relevância 

no contexto da Pesquisa Científica e o caráter individualizado de cada plano de trabalho. Cada 

proposta receberá uma das seguintes avaliações finais: Recomendado ou Não Recomendado; 

3.3 As propostas Recomendadas constituirão a demanda qualificada, e as propostas Não 

Recomendadas não serão contempladas por meio deste edital, podendo ser readequadas e 

reapresentadas à COPPEX em editais posteriores. 

 

4. DA PONTUAÇÃO 

 

4.1 A pontuação referente à produção científica do pesquisador/proponente será feita 

utilizando dados do Currículo Lattes, o que significa que a produção registrada no CV Lattes 

deve estar completa, contendo todos os elementos essenciais para identificação do 

documento. 
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a) As pontuações serão registradas a partir do CV Lattes congelado no dia 23 de agosto de 

2017; 

4.2 Para a pontuação referente à produção científica do pesquisador/proponente será 

considerado o que estiver registrado no CV Lattes no período compreendido entre 2014 e 

2017, seguindo a tabela apresentada a seguir: 

 

REGIME DE TRABALHO PONTOS 

Dedicação exclusiva 20 

Dedicação parcial 10 

RESUMOS E TRABALHOS COMPLETOS PUBLICADOS EM ANAIS DE 

EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS A IES (MÁXIMO DE 10 PONTOS) 

PONTOS 

Trabalhos completos 2 

Resumos 1 

ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

ESPECIALIZADOS, CLASSIFICADOS SEGUNDO O QUALIS/CAPES – para 

pontuação será considerada a maior pontuação do periódico no Sistema 

Qualis, independentemente da área de conhecimento de inserção da 

proposta 

PONTOS 

A1 30 

A2 25 

B1 20 

B2 18 

B3 15 

B4 13 

B5 10 

C 5 

LIVROS  PONTOS 

Livros publicados 30 

Capítulos de livros 10 
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PRODUÇÃO TÉCNICA PONTOS 

Membro de corpo Editorial (máximo de 30 pontos) 10 

Revisor de periódicos (máximo de 20 pontos) 5 

Produtos, processos ou técnicas com patentes 10 

QUALIFICAÇÃO/BOLSAS PONTOS 

Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ) ou em Desenvolvimento 

tecnológica e Extensão Inovadora (DT) 

10 

ORIENTAÇÕES E SUPERVISÕES CONCLUÍDAS PONTOS 

Pós- doutorado  5 

Doutorado 8 

Mestrado 4 

Especialização 1 

Iniciação científica  2 

Trabalho de conclusão de curso de graduação 0,5 

Outras orientações 0,5 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS   PONTOS 

Doutorado 8 

Mestrado 5 

Outras 2 

 

 

5. RESULTADO DO JULGAMENTO E RECURSOS 

 

5.1 Os pareceres finais relativos a todas as propostas recomendadas e não recomendadas 

estarão disponíveis na COPPEX. 

5.2 A classificação das propostas incluídas como demanda qualificada, será realizada de 

acordo com os seguintes critérios: 
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a) Em ordem decrescente, observando a pontuação da produção científica do 

pesquisador/proponente; 

b) Em caso de empate na pontuação da produção científica do pesquisador/proponente, será 

classificado o estudante com maior média global no histórico escolar. 

5.3 A pontuação definirá a classificação geral das propostas. 

5.4 Recursos poderão ser interpostos até 24h após a homologação do resultado final e 

entregues na COPPEX  

5.5   Não serão aceitos pedidos de revisão de recursos 

 

6. CRONOGRAMA 

 

 

Atividades Datas/períodos 

Publicação do Edital pela COPPEX 15/08/2017 

Submissão das propostas na COPPEX 15/08 a 23/08/2017 

Divulgação dos resultados preliminares 25/08/2017 

Apresentação de recursos 26/08/2017 

Divulgação do resultado final 28/08/2017 

 

 

7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

7.1 O estudante bolsista deverá encaminhar mensalmente Relatório Parcial das atividades 

desenvolvidas, que deve ser retirado e entregue na COPPEX, no período da segunda quinzena 

do mês vigente.  
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7.2 O pesquisador/proponente deverá encaminhar ao final do período o Relatório Final das 

atividades com o aval do orientador, conforme estabelecido pela COPPEX, em normas 

específicas. 

7.3 O orientador deverá obrigatoriamente, até o final do projeto de pesquisa, ter, no mínimo, 

uma submissão, termo de aceite, artigo publicado ou publicação em anais de congressos 

científicos referente ao projeto desenvolvido. 

Parágrafo único. A não submissão ou publicação da pesquisa em um evento e/ ou periódico 

com conforme o disposto, impede o orientador e alunos (bolsistas e não bolsistas) de receber 

o certificado da conclusão da pesquisa e o pesquisador se responsabiliza em devolver todos 

os recursos recebidos e quaisquer custos relativos à pesquisa.  

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1 As inscrições com documentação incompleta não serão homologadas. 

8.2 O não cumprimento das exigências regulamentares bem como qualquer falsidade nas 

declarações e/ou irregularidades nos documentos apresentados, implicará na desclassificação 

da solicitação para participar deste Edital. 

8.3 A documentação e as informações apresentadas serão de inteira responsabilidade dos 

pesquisadores/proponentes. 

8.4 Casos omissos e pedidos de esclarecimentos deverão ser reportados à COPPEX da FAHESA 

/ ITPAC- Palmas, a quem cabe conduzir todo o processo de seleção do presente Edital. 

8.5 As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

Palmas, 15 de agosto de 2017. 

Profª Ana Cláudia Garcia Rosa 

Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão da FAHESA/ITPAC- Palmas 
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ANEXO I – MODELO DO PROJETO  

 

 

 

Projeto de Pesquisa ou Iniciação Científica 

 

 

 

 

 

(Título do Projeto) 

 

 

 

 

 

<Nome do(s) aluno(s) de iniciação científica> 

 <Nome do coordenador> 

 

 

 

 

<Local> 

        <Data> 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1Nome do projeto: 

Linha de Pesquisa: 

Modalidade: (    ) Iniciação científica     (    ) Pesquisa  

 

1.2 Coordenador: 

Telefone: 

E-mail: 

Endereço no Lattes: 

 

1.3 Alunos: 

• Bolsista:  

Telefone:  

E-mail:  

Curso: 

Endereço no Lattes: 

 

• Voluntário:  

Telefone:  

E-mail:  

Curso: 

Endereço no Lattes: 
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RESUMO 

Elemento obrigatório, redigido em parágrafo único (máximo 200 palavras) 

Abaixo do resumo, incluir palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas por ponto 

(pelo menos três) 
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1.INTRODUÇÃO 

 

• Deve ser sucinta e expor os objetivos e a finalidade do trabalho de modo que o leitor tenha 

uma visão geral do tema abordado  

• Deve conter: objeto de estudo, ponto de vista sob o qual o assunto foi abordado, trabalhos 

anteriores que abordam o mesmo tema, justificativas que levaram à escolha do tema  

 

2.OBJETIVOS 

 

Os objetivos devem ser expostos de maneira clara, sucinta e direta 

2.1.Objetivo Geral 

2.2.Objetivos Específicos 

 

3.MATERIAL E MÉTODOS  

 

• Indicar aqui a aprovação do projeto no Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos ou 

animais (número) quando pertinente. Colocar como anexo no final do projeto. 

• Explicitação dos procedimentos metodológicos de forma lógica, linear e detalhada, de modo 

a permitir sua reprodutibilidade 

 Em geral, a metodologia deve conter: tamanho da amostra (justificada por cálculo ou artigos 

que utilizaram a metodologia), critérios de inclusão/exclusão dos documentos, riscos e 

benefícios  

 

4.RESULTADOS ESPERADOS 
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• Descrição dos resultados esperados pelo projeto. 

• Geração de produtos ou processos como publicações, abertura de novas linhas de extensão, 

ensino e pesquisa. 

• Impacto social, pela ação transformadora sobre os problemas sociais, contribuição à 

inclusão de grupos sociais, ao desenvolvimento de meios e processo de produção, inovação e 

transferência de conhecimento e à ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o 

acesso ao processo de formação e de qualificação. 

• Contribuição na formulação e implementação e acompanhamento das políticas públicas 

prioritárias ao desenvolvimento regional e nacional. 

 

5.CRONOGRAMA  

 

• Construa um cronograma conforme o exemplo abaixo: 

 Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano Mês/ano 

Atividades teóricas x      

Atividades práticas x      

Atendimento à 

comunidade 

x      

Coleta e análise dos 

dados 

 x x x   

Redação do artigo e 

publicação na 

comunidade 

científica 

   x x x 

 

 

6.RECURSOS FINANCEIROS 

• Explicite, DE FORMA DETALHADA, quais recursos materiais e financeiros estão disponíveis 

ou necessários para a realização do trabalho. 
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• DESCRIÇÃO DO MATERIAL 

1. Material permanente (equipamentos, livros, máquina fotográfica, gravadores, softwares, 

equipamentos de informática, etc.) 

2. Material de consumo soluções e reagentes, meios de cultura, vidrarias, embalagens, insumos, 

matéria-prima, papéis necessários para impressões, cartuchos de tinta para impressora, filmes 

fotográficos, pastas, etc. 

3. Serviços (cópias, encadernações, impressos gráficos, despesas de locomoção e estadia, inscrições 
em eventos, passagens, etc.) 

4. Reserva Técnica/ Despesas Operacionais 
(10% no total do dispêndio)  

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA VALOR DE REFERÊNCIA (R$) VALOR TOTAL (R$) 

1    

2    

3    

4    

VALOR TOTAL REQUISITADO NO PROJETO   
 

 

 

7. INFRAESTRUTURA / LOCAL DA PESQUISA 

 

• Detalhamento da infraestrutura existente para a execução da proposta no local da pesquisa 

• Envolvimento institucional com o desenvolvimento do projeto 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Utilizar a norma vigente na instituição 
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ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO DO ALUNO  

Eu, ___________________________________________________________________, 

documento de identificação número ______________________________, nesta presente 

data, afirmo que estou ciente de minhas responsabilidades durante o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa intitulado _________________________________________________, a 

saber: 

1. Realizar as atividades dispostas no projeto, a partir da concessão da Bolsa ou início das 

atividades como voluntário;  

2.  Comparecer às atividades propostas pela COPPEX; 

3.  Assistir palestras, encontros ou cursos, que sejam relevantes para o trabalho 

desenvolvido, por determinação do professor-orientador; 

4. Inserir o professor-orientador como coautor das publicações e trabalhos apresentados; 

5. Apresentar relatório parcial e final das atividades (com a assinatura do coordenador). 

6. Apresentar cópia de publicação ou intenção de publicação no término do projeto 

 

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência destas obrigações, comprometendo-

me a respeitar as seguintes cláusulas: 

I – Prestação de contas à COPPEX de todas as entradas e saídas financeiras referentes ao 

projeto 

II – Uso correto da marca FAHESA/ITPAC-Palmas, procurando o setor de comunicação da 

instituição para conhecer as regras de uso. 

 

Data: ______/_______/_________. 

 

Assinatura: ________________________________________ 

 

Testemunha 1: _______________________________________________ 

CPF: 

Testemunha 2: _______________________________________________ 

CPF: 


