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EDITAL PROBIC Nº 02/2018 

 

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS E ALUNOS DO CURSO DE ODONTOLOGIA 

PARA O PROGRAMA DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM INTERFACE COM A 

PESQUISA – FAHESA IPTAC PALMAS / SSWHITE/DUFLEX 

 

 

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

suas atribuições regimentais, comunica que no período de 05 setembro de 2018 a 17 de setembro de 2018, 

estarão abertas as inscrições para seleção de alunos para o Programa de Bolsas de Pesquisa em Interface com 

a Pesquisa – FAHESA/ ITPAC Palmas / SSWHITE-DUFLEX, para o período de 01 outubro de 2018 a 30 de 

setembro 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 05/09/2018 

Inscrições para projetos 05/09/2018 a 17/09/2018 às 21h no site da FAHESA/ITPAC através do link  

Divulgação dos resultados 

preliminares 

18/09/2018 

Apresentação de recursos 19/09/2018 

Divulgação do resultado 

final  

20/09/2018 

Cadastro dos bolsistas 

selecionados no Sistema 

SSWHITE-DUFLEX e 

FAHESA/ITPAC Palmas 

28/09/2018 

 

APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 

 

2.1. As propostas devem ser entregues exclusivamente pelo pesquisador/proponente, a COPPEX, no período 

de 05 de setembro de 2018 a 17 de setembro de 2018, 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, 
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no período de 6 meses após o início da vigência estabelecida. Quando aprovado, o parecer 

consubstanciado favorável deverá ser entregue na COPPEX.  

 

2.2 BOLSAS DO PROGRAMA PARA O PERÍODO 2018/2019 

 

2.2.1 Na Modalidade Pesquisa Científica: 

a. Será 1 (um) projeto de pesquisa contemplado com bolsas, sendo: 

b. Bolsa para docente: cada orientador receberá por 2h/aula semanal durante o prazo de execução do 

plano de trabalho.  O orientador não receberá gratificação na hora/aula da atividade relacionada a 

pesquisa. 

c. Bolsas para discentes sendo:  

 1 bolsa de iniciação científica anual, seguindo os padrões e valores referenciados pela CAPES, 

disponibilizado pela  SSWHITE-DUFLEX.  

 1 bolsa de iniciação científica anual, seguindo os valores e padrões da FAHESA/ITPAC Palmas.  

 

 

2.2.2  Para custeio do Projeto de Pesquisa: 

a. Será disponibilizada 1 (uma) cota de R$ 300,00 semestrais para custeio da pesquisa. 

 

2.3 PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

A execução do plano de trabalho terá duração de 12 meses, com início 01 de outubro de 2018 e término em 

30 de setembro de 2019. 

 

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; 

 

2.4.2.2 O pesquisador deve ser professor da FAHESA/ITPAC Palmas. 

 

2.4.3  O estudante deverá obrigatoriamente: 

 

 Ser selecionado e indicado pelo professor orientador via seleção que permita ampla concorrência; 

 Ter o currículo cadastrado na Plataforma Lattes 

 Estar regularmente matriculado em disciplinas de curso de graduação, nos semestres correspondentes ao 

período de vigência da pesquisa; 

 Não estar cursando os dois últimos semestres do curso de graduação para efeito de ingresso no Programa; 
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 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: 

 

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; 

 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 

 

a) O pesquisador/proponente poderá apresentar somente UMA proposta individualizada na modalidade 

Pesquisa Científica; 

b) O pesquisador/proponente poderá indicar 2 (dois) estudantes bolsistas, sendo que um será vinculado a  

bolsa SSWHITE/DUFLEX e outro a bolsa FAHESA/ITPAC Palmas.  

 

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. 
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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. 

a. As pontuações serão registradas a partir do CV Lattes congelado no dia 06 de setembro de 2018; 

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 2015 e 2018, 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 

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 
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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: 

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. 

A pontuação definirá a classificação geral das propostas. 

5.3 Recursos poderão ser interpostos até 24h após a homologação do resultado final e entregues na COPPEX  

5.4   Não serão aceitos pedidos de revisão de recursos 

 

6. REQUISITOS PARA ALUNO PARTICIPAR DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. 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. 

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

indiretamente com o Projeto. 

6.3. 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. 

6.4. Ter, durante o período de vigência do programa (01 de outubro de 2018 a 30 de setembro 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. 

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

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

do primeiro período poderão ser inseridos no Programa. 

6.7. 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. 

 

7. COMPROMISSOS DO BOLSISTA 

7.1. 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. 

7.2. Ser aprovado, no período de vigência da bolsa, em todas as disciplinas que estiver cursando. 
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7.3. 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. 

7.4. Fazer referência à sua condição de bolsista da FAHESA/ITPAC Palmas ou SSWHITE-DUFLEX nas 

publicações e trabalhos apresentados. 

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

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

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

o desenvolvimento do projeto. 

 

8. REQUISITOS E COMPROMISSOS DO ORIENTADOR 

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

e/ou artístico-cultural recente. 

8.2. 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 SSWHITE-DUFLEX. 

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. 

 

9. ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO 

9.1. 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. 

9.2. 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.  

 

10. ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

O Programa oferecerá 1 (uma) bolsas no valor de R$400,00 (quatrocentos reais) mensais, durante 12 meses 

para o bolsista vinculado a SSWHITE/DUFLEX. 

O Programa oferecerá 1 (uma) bolsas no valor de R$200,00 (duzentos reais) mensais, durante 12 meses para 

o bolsista vinculado a FAHESA/ITPAC Palmas. 
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11. CANCELAMENTO DE BOLSA E SUBSTITUIÇÃO DE BOLSISTA OU ORIENTADOR 

11.1. 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. 

11.2. 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. 

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

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

no caso da alínea “a” do item 7.1. 

11.5. 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. 

11.6. 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. 

 

 

12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

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

coppex@itpac.br. 

 

13. CLÁUSULA DE RESERVA 

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

consonância com o CONSUP. 

  

Palmas, 05 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

____________________________________________ 

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