
 

 
EDITAL DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC E 

PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIVIIC/ FMSJC Nº 01/2017 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Apresentação 

A Coordenação de Pesquisa, por intermédio deste edital, torna público o Processo Seletivo de Projetos de 

Iniciação Científica de alunos de graduação desta lES, para o período correspondente de Maio de 2018 a  

Maio de 2019, que será realizada nas etapas a seguir, para as modalidades Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC e Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica – PIVIC. 

 

1.2. Objetivos 

O PIBIC e o PIVIC tem por objetivos: 

 Estimular a formação de alunos pesquisadores; 

 Contribuir com a formação científica de alunos de diferentes atividades profissionais; 

 Disseminar a produção científica da FMSJC. 

1.3. Cronograma  

O processo seletivo acontecerá dentro do cronograma, a saber: 

 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 12/04/2018 

Inscrição 02/04 a 13/04/2018 

Seleção dos projetos 16 e 17/04/2018 

Resultado 18/04/2018 

Período de recurso 18/04/2018 

Resultado do pedido de recurso 19/04/2018 

Reunião com docentes e alunos selecionados 23/04/2018 

Entrega do quadro de horários e termo de compromisso 23/04/2018 

 

 

 

Para concorrer ao PIBIC e PIVIC, os projetos devem ser encaminhados à Coordenação de 

Pesquisa, de segunda a sexta-feira, no horário das de 14:00hs às 18:00 horas, e devem estar em 

concordância com o Regimento do PIBIC e PIVIC da FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS 

COCAIS - FMSJC e em conformidade com o estabelecido no presente Edital. 

 

1.4. Requisitos para efetivar a inscrição 

As inscrições poderão ser realizadas no período de 13/03 a 06/04, pelo professor orientador com os 

dosumentos, a saber: 



 

 
a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo 1); 

b) Projeto de Pesquisa do Orientador, apresentado de acordo com o padrão estabelecido pela 

Coordenação de Pesquisa (Anexo 2); 

c) Plano de trabalho vinculado ao Projeto de Pesquisa, para cada aluno, com as respectivas 

assinaturas do Orientador e do aluno, além do cronograma a ser cumprido (Anexo 3); 

d) Currículo do Orientador atualizado (modelo Lattes CNPq), dos últimos 5 anos; 

e) Currículo do aluno atualizado (modelo Lattes CNPq ) - completo e devidamente 

comprovado; 

f) Histórico escolar atualizado; 

g) Comprovante de matrícula; 

h) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do aluno, para novos projetos; 

i) Comprovante de residência; 

j) Comprovante de que o aluno não possui bolsa, para os alunos que concorrerão à 

modalidade PIBIC. 

 

2 EXIGÊNCIAS INSTITUCIONAIS PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 

 

2.1  QUANTO AO ORIENTADOR 

a) Possuir interesse em desenvolvimento de  pesquisa. 

b) Acompanhar a exposição do aluno, nos eventos promovidos pela FACULDADE 

MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC. A presença do orientador é obrigatória 

e indispensável para que o aluno seja avaliado segundo normas da Coordenaçação de 

Pesquisa. 

d) Orientar o aluno em todas as etapas da produção científica, supervisionando as atividades e 

os relatórios (parcial e total) inclusive nas apresentações à congressos, seminários e 

similares.  

e) Orientar o aluno na produção de um artigo científico com os resultados da pesquisa, para o 

encaminhamento a uma revista com Qualis. O comprovante do envio/aceitação para a 

revista deve OBRIGATORIAMENTE ser anexado ao relatório final do projeto. 

e) Incluir o bolsita nas publicações e trabalhos apresentados em eventos, bem como em 

revistas, nos quais o mesmo tenha efetivado participado. 

f) Estar em atividades didática-científicas na FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS 

COCAIS - FMSJC. 

g) Evitar o repasse do aluno sob sua orientação para outra  orientação sem a aprovação prévia 

da Coordenaçação de Pesquisa. 

h) Não estar com pendências (financeiras, acadêmicas e na biblioteca) junto a FACULDADE 

MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC. 

 

2.2  QUANTO AO ALUNO 



 

 
a) Ser aluno regular de curso de graduação da FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS 

COCAIS - FMSJC e apresentar rendimento acadêmico igual ou superior a 7 (sete). 

b) Estar cursando no início da vigência da bolsa, no mínimo, entre o terceiro e o penúltimo 

período do curso de graduação. 

c) Não apresentar mais que uma reprovação no histórico escolar. 

d) No caso de PIBIC, não possuir vínculo empregatício com qualquer instituição durante a 

vigência da bolsa solicitada, e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de 

pesquisa. 

e) Participar do Encontro Científico, com apresentação dos resultados parciais e finais obtidos 

nas pesquisas. 

f)     Participar, no máximo, em um projeto, seja como autor ou co-autor. 

g)    Elaborar um artigo científico no final do projeto e enviá-lo para publicação. 

                 h)  Não estar com pendêcias (financeiras, acadêicas e na biblioteca) junto a FACULDADE 

MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC. 

 

3  REQUISITOS DO PROJETO DE PESQUISA DO ORIENTADOR 

3.1. Apresentar mérito técnico-científico, de acordo com análise da Comissão de Avaliação. Os projetos 

apresentados com a confirmação de aceites de órgãos  de fomento à pesquisa formais, estarão 

dispensados quanto a esta formalidade, devendo ser apenas apresentados a Coordenação do curso que o 

encaminhará à Coordenação de Pesquisa. 

3.2. O projeto deverá ser apresentdo conforme o modelo disponível no Anexo 2  deste Edital; 

3.3. Apresentar viabilidade técnica, econômica e/ou social, comprovando a disponibilidade financeira para 

execução do projeto. OBSERVAÇÃO: Os recursos necessários para execuação do projeto são de 

responsabilidade do orientador/orientado. 

 

4. REQUISITOS DO PLANO DE TRABALHO DO ALUNO 

4.1. O plano de trabalho do aluno deverá  estar vinculado ao projeto do orientador, considerando que o 

aluno deverá  ter oportunidade de participar do desenvolvimento de toda a pesquisa, bem como ter acesso 

a métodos e processos científicos; 

4.2. O plano de trabalho deverá apresentar os seguintes tópicos: (1) Identificação; (2) Resumo dos objetivos 

do trabalho do aluno; (3) cronogramas de atividades para 1 ano; (4) Duração e  assinaturas do aluno e do 

orientador.  

 

5.  COMPROMISSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PIBIC/PIVIC 

 

5.1. Do Orientador 

a) Orientar o aluno em todo processo do  trabalho científico, inclusive na preparação do artigo 

para publicação. 

b) Acompanhar o aluno em todos os eventos promovidos pela FACULDADE MARANHENSE 



 

 
SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC. A presença do orientador nestes eventos constituirá 

critério de avaliação do alunos e do orientador. 

c) Acompanhar e avaliar mensalmente as fichas de avaliação da frequênciao aluno. 

d) Definir com o aluno os eventos aos quais os artigos gerados do projeto deverão ser 

submetidos bem como os autores do mesmo. 

e) Comunicar imediatamente a Coordenaçação de Pesquisa qualquer transtorno que possa 

comprometer o  desenvolvimento do projeto durante a sua execução, inclusive aqueles 

ligados as atividades do aluno. 

f ) Providenciar junto à Coordenação de Pesquisa a substituição sua ou do aluno em caso de 

impedimento de qualquer um dos dois, com uma antecedência de pelo  menos dois meses. 

g) Atender, voluntariamente,  às solicitações da Coordenação de Pesquisa quanto a 

comissões de avaliação e emissão  de pareceres sobre o Programa.  

h)    Participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Pesquisa. 

5.2. Do aluno 

a) Executar o projeto aprovado, sempre em consonância com o orientador. 

b) Disponibilizar  15 horas semanais para desenvolver o projeto de pesquisa. 

c) Apresentar, após análise do orientador, os resultados de seu Projeto nas formas de 

relatório: (parcial, com seis meses após o início do Projeto) e final (um ano após o início do 

Projeto). Deverá também apresentar os resultados em eventos científicos promovidos pela 

FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC. 

d) Apresentar a FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC como 

promotora do programa PIBIC/PIVIC/FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS 

COCAIS - FMSJC nas publicações e trabalhos apresentados. 

e) Devolver à FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC em valores 

atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s), quando não cumprir as atividades do 

programa, segundo análise da Coordenaçação de Pesquis, ouvindo o orientador. 

f)    Atender a todas convocações da Coordenação de Pesquisa. 

g) Apresentar comprovação de que não recebe nenhuma outra modalidade de bolsa INTERNA 

OU EXTERNA à FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS – FMSJC. 

 

 

6. ANÁLISE E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

 

Procedimentos para análise dos projetos: 

7.1 Coordenação de Pesquisa da FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC, 

verificará o seu enquadramento nas normas do PIBIC/PIVIC - FACULDADE MARANHENSE SÃO 

JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC e conferirá se a documentação apresentada atende ao EDITAL; 

7.2 Comissão de professores da FACULDADE MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC: 

análise e julgamento dos projetos, mediante análise detalhada dos itens abaixo relacionados: 



 

 
a) projeto de pesquisa; 

b) plano de trabalho do(s) aluno(s) de responsabilidade do orientador; 

c)    currículos lattes do orientador e do aluno; 

d) histórico escolar do(s) aluno(s). 

 

8. PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 Um  01 ano, podendo ser prorrogada por igual período. 

  

9. TIPOS DE BOLSA 

9.1. Serão oferecids dois tipos de participação no Programa de Iniciação Científica na FACULDADE 

MARANHENSE SÃO JOSÉ DOS COCAIS - FMSJC: a remunerada, chamada de PIBIC, e a voluntária (sem 

remuneração), chamada de PIVIC. 

 9.2. A bolsa será disponibilizada para o aluno orientado e sua distribuição das bolsa dar-se-á de acordo 

com a classificação dos projetos. A bolsa é um desconto de 30% na mensalidade dos alunos que ainda não 

possuem nenhuma bolsa. O aluno que já possui algum tipo de bolsa poderá concorrer na modalidade 

PIVIC.  

9.3. O pagamento das bolsas estará vinculado a entrega mensal das fichas de acompanhamento/avaliação  

do aluno, relatórios parciais e mensais conforme solicitação da Coordenação de Pesquisa, devidamente 

assinadas pelo professor e aluno. 

 

10 NÚMERO DE BOLSAS 

Anualmente serão concedidas 04 (quatro) bolsas remuneradas para o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC e 04 (quatro) bolsas para o Programa Institucional Voluntário de 

Iniciação Científica – PIVIC, conforme distribuição abaixo: 

 

CURSO Nº de Bolsas PIBIC Nº de Bolsas PIVIC 

Serviço Social 01 01 

Administração 01 01 

Direito 01 01 

Ciências Contábeis 01 01 

 

Cada docente poderá apresentar até dois projetos, sendo um do PIBIC e um do PIVIC, e orietar 

pelo menos um aluno para cada projeto. Não havendo o preechimento de bolsas destinadas a um curso, 

poderá haver o remanejamento para outro curso, se houver demanda excedente.  

 

 

11.SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE ALUNOS 

a) Deverá ser formalizado com a devida justificativa à Coordenação de Pesquisa, desde que a 



 

 
nova indicação não seja inferior a quatro meses; 

b) Para o cancelamento o pedido à Coordenação de Pesquisa poderá  ocorrer a qualquer 

momento, desde que devida justificado. 

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1.Os casos omissos serão analisados pela Coordenação de Pesquisa; 

14.2. O horário destinado ao PIBIC/PIVIC deverão ser distintos dos horários de projetos de extensão, 

estágios supervisionados, disciplinas regulares etc; 

14.3. Os alunos de Iniciação Científica deverão compensar o período de férias, quando se der o seu 

afastamento com carga horária extras, correspondentes ao período de afastamento, sendo obrigatória a 

consolidação de 15 horas semanais; 

14.4 A Coordenação de Pesquisa poderá cancelar ou suspender os projetos de Iniciação Científica a 

qualquer momento, caso se verifique o não cumprimento das normas do Programa. 

 

 

Timon (MA), 12 de março de 2018 

 

 

Prof. Ma. Teresa Cristina Moura Costa 

Coordenador de Pesquisa 

 

 

Profa. Ma. Maria do Carmo Teixeira Veloso 

Diretora Acadêmica 

 

 

Prof. Herbert Lago Brandão 

Diretor Geral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 

PIBIC E PROGRAMA INSTITUCIONAL VOLUNTÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 

PIVIIC/ FMSJC Nº 03/2018 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

1.Tipos do Programa Bolsa:  
 
 (   ) Bolsista – PIBIC  ( ) Voluntário- PIVIC 

         

2. Identificação do Orientador 

Nome completo 

 

Filiação 

 

CPF 

 

CI 

 

Órgão Emissor 

 

UF 

 

Data emissão 

 

Data nascimento Nacionalidade 

Naturalidade 

 

Endereço residencial Nº 

 

Bairro 

 

Cidade 

 

UF 

 

Telefone 

 

Celular 

 

E-mail  

3. Identificação do Bolsista  

Nome: 

 

Curso:  

Filiação: 

Nível: 

 

Telefone 

 

E-mail 

 

 

Timon (MA),  _____/_____/_____ 
 

 
________________________

______ 
 Bolsista 

 
____________________________

_______ 
 Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2  

PROJETO DE PESQUISA 

 

TÍTULO DO PROJETO: 

 

 

EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO: 

 
Coordenador (Professor Pesquisador): 

 

Titulação: 

Curso: 

Vinculação: 

 

Colaboradores (Alunos): 

Nome: 

Curso: 

Participação no projeto: 

 

  



 

 
 
 
 

1. Justificativa de Execução do Projeto (máximo de uma página)  
 
Descrever objetivamente, com o apoio da literatura, o problema focalizado, sua 
relevância no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço 
do conhecimento e/ou para o desenvolvimento científico e tecnológico. 
 

2. Objetivos (máximo de uma página)  
 
 
Explicar os objetivos geral e específicos do projeto, explicitando o resultado final a ser 
alcançado. 
 

3. Metodologia 
 
Descrever de forma sucinta o percurso metodológico que será adotado para ao 
alcance dos objetivos propostos. Evidenciar o método de análise da realidade, as 
categorias, os instrumentos de pesquisa, a forma de coleta de dados, tratamento e 
sistematização dos dados.  

4. Cronograma de execução 
 

Apresentar cronologicamente as etapas da pesquisa.Exemplo: 
 

Atividade Maio Junho Julho Agosto Setembro  

       

       

       

       

       
 

5.  Referências Bibliográficas 
 

Apresentar as obras e autores citados em conformidade com as normas da ABNT. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ANEXO 3 

PLANO DE TRABALHO DO ALUNO 

 

1. Identificação 

Título do Projeto de Pesquisa:  

Situação: a ser iniciado 

Nome do Professor-pesquisador:  

E-mail do Professor:                                                             Telefone para contato:  

Nome do aluno bolsista/voluntário:  

E-mail do bolsista/voluntário:                                             Telefone para contato:  

Curso/Período:   

 

2. Resumo 

Apresentar o escopo da pesquisa a ser realizada apresentando a sua importância para 

formação do discente. 

 

3. Atividades a serem desenvolvidas 

 

Relacionar as atividades que o aluno irá realizar durante a pesquisa. 

   

4. Cronograma 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

2017-2018 

Atividades 
MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABRIL 

             

             

             

 
            

 
            

 

Duração das atividades do bolsista:    

 Início:            Término:  

Os abaixo-assinados declaram que o presente Plano de Trabalho foi estabelecido de comum acordo, 

assumindo as tarefas e responsabilidades que lhes caberão durante o período de realização do mesmo. 



 

 
Timon, --- de ---- de 2017. 

 

 

Assinatura do bolsista/voluntário                            Assinatura do professor orientador 

 


