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EDITAL PROIC Nº 02/2018 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE ALUNOS PARA O PROGRAMA  

DE BOLSAS DE EXTENSÃO EM INTERFACE COM A PESQUISA – FAHESA IPTAC PALMAS / 

SANTANDER 

 

 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – COPPEX – da FAHESA/ ITPAC Palmas, no uso de 

suas atribuições regimentais, comunica que no período de 23 junho de 2018 a 6 de agosto de 2018, das 8 horas 

às 21 horas, estarão abertas as inscrições para seleção de alunos para o Programa de Bolsas de Extensão em 

Interface com a Pesquisa – FAHESA/ ITPAC Palmas /SANTANDER, com vigência de agosto de 2018 a julho 

de 2019. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Objetivos 

O Programa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de projetos de ação social ou inovação e 

tecnologia acadêmica com perfil científico e iniciação na prática da pesquisa e da extensão por estudantes de 

graduação do ensino superior, mediante a participação e o apoio a projetos acadêmicos. 

 

1.2. Cronograma 

EVENTOS DATAS 

Lançamento do Edital 23/06/2018 

Inscrições 23/06/2018 a 06/08/2018 às 21h no site do Santander através do link 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santander-

graduacao.aspx#  

Análise e Julgamento 06/08/2018 

Seleção de alunos 06/08/2018 

Divulgação de resultados 08/08/2018 

Cadastro dos bolsistas 

selecionados no Sistema 

Santander 

10/08/2018 

 

2. REQUISITOS PARA ALUNO PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

2.1. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação da FAHESA/ ITPAC Palmas, compatível 

com a área do Projeto de Extensão em interface com a Pesquisa / inovação Tecnológica. 

2.2. Ter alto desempenho acadêmico, sobretudo no que concerne às disciplinas relacionadas direta ou 

indiretamente com o Projeto. 

2.3. Estar cursando, no mínimo, disciplinas do 2º (segundo) período e, no máximo, disciplinas do 

antepenúltimo período do curso, quando do início da execução do projeto. 

2.4. Ter, durante o período de vigência do programa (agosto de 2018 a julho de 2019), disponibilidade de, no 

mínimo, 10 (dez) horas semanais (de acordo com o previsto no projeto), em horário diferente do turno em que 

está matriculado, para dedicar-se ao Programa. 

2.5. Não possuir bolsa de iniciação científica de qualquer agência de fomento à pesquisa. 

http://www.itpacpalmas.com.br/
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santander-graduacao.aspx
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santander-graduacao.aspx


 

2/5 
Endereço: Quadra 202 Sul, Rua NSB, Conjunto 02, Lote 03 CEP 77020-452 Palmas-TO 

Endereço Eletrônico: www.itpacpalmas.com.br  / Telefone: (63) 3216-6300 

 

2.6. Em casos excepcionais (ex.: não aprovação de alunos de outros períodos), desde que comprovados, alunos 

do primeiro período poderão ser inseridos no Programa. 

2.7. Estar adimplente com COPPEX no que se refere a compromissos assumidos em projetos desenvolvidos 

em período anterior. Para o presente Edital serão considerados os compromissos referentes aos projetos 

desenvolvidos no último ano. 

 

3. COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

3.1. Desenvolver, sob orientação do professor-orientador responsável pelo projeto e durante a vigência da 

bolsa, as atividades do plano de trabalho estabelecido para o mesmo, bem como as diretrizes e orientações 

contidas nas Normas e Procedimentos do Programa de Pesquisa Institucional. 

3.2. Ser aprovado, no período de vigência da bolsa, em todas as disciplinas que estiver cursando. 

3.3. O bolsista deve apresentar os resultados do projeto em congressos e/ou simpósios no período de vigência 

da bolsa, sob a forma de exposições orais e/ou painéis, estando ou não vinculado à Instituição, sob pena de ter 

que devolver todo o recurso recebido da agência de fomento. 

3.4. Fazer referência à sua condição de bolsista da FAHESA/ ITPAC Palmas /SANTANDER nas publicações 

e trabalhos apresentados. 

3.5. Devolver à instituição financiadora, em valores atualizados, a (s) mensalidade (s) recebida (s) 

indevidamente, caso os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos. 

3.6. Reportar-se, sempre que necessário, à COPPEX para solicitar informações e/ou pareceres consoantes com 

o desenvolvimento do projeto. 

 

4. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 

4.1. Ser pesquisador com titulação de mestre e/ou doutor, que tenha expressiva produção científica, tecnológica 

e/ou artístico-cultural recente. 

4.2. Escolher e indicar para bolsista o aluno com perfil e desempenho acadêmico compatíveis com as atividades 

previstas, observando os princípios éticos gerais. 

4.3. Orientar o(s) bolsista(s) nas distintas fases do trabalho, incluindo a elaboração de relatórios parciais, 

relatório final e material para apresentação dos resultados nos veículos de divulgação institucionais. 

4.4. Permitir e estabelecer adequadas condições de acesso às instalações laboratoriais ou outras 

imprescindíveis para a realização do plano de trabalho do(s) bolsista(s). 

4.5. Acompanhar e orientar o(s) bolsista(s) por ocasião de eventos acadêmicos organizados para exposição dos 

resultados do projeto em datas e condições definidas pela COPPEX. 

4.6. Incluir o nome do bolsista nas publicações e nos trabalhos apresentados em congressos e seminários, cujos 

resultados tiverem a participação efetiva do bolsista. 

4.7. Manter vínculo permanente com a FAHESA/ITPAC Palmas durante o período de vigência da orientação. 

4.8. Informar à COPPEX eventuais necessidades de substituições de bolsista ou orientador. 

4.9. Solicitar à COPPEX o cancelamento do pagamento do bolsista que descumprir o Plano de Trabalho 

proposto durante a vigência da bolsa concedida pelo SANTANDER. 

4.10. É vedado ao orientador repassar diretamente a outra pessoa a orientação de seu(s) bolsista(s). 

4.11. É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 

 

5. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO 

5.1. O acompanhamento das atividades propostas no plano de trabalho será realizado a partir de relatórios 

mensais, relatório final e apresentação dos resultados finais no formato de resumo e artigo científico. 

http://www.itpacpalmas.com.br/
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5.2. Ao final do período de vigência do Programa, os resultados do projeto deverão ser apresentados, 

individualmente pelos bolsistas, em evento científico realizado pela FAHESA/ ITPAC Palmas, em exposição 

oral e ou painel, na presença de avaliadores internos e externos, e acompanhados de seus orientadores ou 

coordenadores do projeto.  

 

6. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

O Programa oferecerá 4 (quatro) bolsas no valor de R$300,00 (trezentos reais) mensais, durante 12 meses. 

 

7. CANCELAMENTO DE BOLSA E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTA OU ORIENTADOR 

7.1. São motivos de cancelamento de bolsa (s) ou substituição de bolsista (s): 

a) Desistência do aluno-bolsista; 

b) Pedido do orientador; 

c) Não cumprimento das exigências do Programa. 

7.2. Solicitações de cancelamento de bolsa ou de substituição do bolsista deverão ser realizadas à COPPEX 

pelo envio de ofício para o e-mail coppexpalmas@itpac.br, no qual deve constar a justificativa para a 

substituição e a assinatura do orientador. 

7.3. O bolsista excluído não poderá retornar ao sistema na mesma vigência. 

7.4. No caso de cancelamento ou substituição, o orientador deverá fazer uma exposição de motivos, exceto no 

caso da alínea “a” do item 7.1. 

7.5. Em qualquer situação de cancelamento ou substituição, o aluno bolsista deverá entregar ao orientador seu 

relatório das atividades desenvolvidas no Programa, até o momento da solicitação. 

7.6. Em caso de afastamento do orientador a qualquer título, superior a 3 (três) meses, de suas atividades junto 

ao projeto e/ou à FAHESA/ITPAC Palmas, deverá ser encaminhado o pedido de sua substituição, que será 

julgado pela COPPEX. 

 

8. INSCRIÇÃO 

Período: 22/06/2018 a 06/08/2018 no link 

https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santander-graduacao.aspx# 

Horário: 8 horas às 21 horas. 

Local: no site da FAHESA / ITPAC Palmas 

. 

 

9. DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ATO INSCRIÇÃO 

9.1. Para se inscrever, o aluno deverá preencher Ficha de inscrição (disponível no site da FAHESA/ ITPAC 

Palmas) e apresentar os seguintes documentos à COPPEX: 

a) Projeto de extensão em interface com a pesquisa completo (cópia impressa); 

b) Currículo lattes atualizado e com comprovantes (retirado na plataforma lattes CNPq – 

http://lattes.cnpq.br). 

c) Cópia do CPF. 

d) Termo de anuência do professor-orientador voluntário. 

 

9.2. Não é permitida a inscrição com mais de um projeto. 

 

10. SELEÇÃO 

http://www.itpacpalmas.com.br/
mailto:coppexpalmas@itpac.br
https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas/nacionais/Paginas/santander-graduacao.aspx
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O processo de seleção será conduzido pelos professores dos projetos participantes, em entrevista na qual serão 

analisados: 

1- Desempenho acadêmico 

2- Afinidade pela área temática na qual o projeto se enquadra 

3- Disponibilidade de dedicação às atividades do projeto de, no mínimo, 10 horas semanais.  

Serão selecionados bolsistas para projetos do NÚCLEO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA ACADÊMICA 

da FAHESA/ITPAC Palmas, cujas temáticas serão previamente divulgadas pela COPPEX. 

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser obtidos pelo e-mail: 

coppex@itpac.br. 

 

12. CLÁUSULA DE RESERVA 

Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão resolvidos pela COPPEX em 

consonência com o CONSUP. 

  

Palmas, 06 de julho de 2018. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Fabiana Ferreira Alves 
Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da FAHESA/ ITPAC Palmas 
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