
 
EDITAL DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

PROIC/ITOP – 2015/2016 

Seleção de bolsistas para o Programa de Iniciação Científica 

 

 

A Diretoria Acadêmica da Faculdade ITOP torna público o presente Edital para 

inscrições de projetos de pesquisa de professores mestres e doutores da Faculdade 

ITOP para participar da seleção do Programa de Iniciação Científica – PROIC. 

 

1. Inscrições: 

1.1. Período: 04 de maio a 04 de junho de 2015. 

1.2. Local de entrega da documentação: Secretaria Acadêmica - Coordenação do 

Programa de Iniciação Científica. 

 

 

2. Documentos de inscrição: 

2.1. Formulário de Inscrição do Projeto devidamente preenchido e assinado, disponível 

online.  

2.2. Currículo Lattes comprovado do aluno 

2.3. Cópia do CPF do aluno (não serão aceitos CPF dos pais e/ou responsáveis); 

2.4. Cópia da Carteira de Identidade (RG) do aluno; 

2.5. Currículo Lattes/CNPq atualizado do pesquisador/orientador.  

2.6. Declaração emitida pelo aluno de estar ciente do Regulamento do  

Programa de Iniciação Científica e da disponibilidade de dedicação ao Projeto de 

Iniciação Científica de, no mínimo, 10 (dez) horas semanais, em turno diferente 

daquele em que esteja matriculado e no período das férias escolares, de acordo com 

o formulário disponível online. 

2.7. Declaração emitida pelo Professor-Orientador de estar ciente do Regulamento do 

Programa de Iniciação Científica, indicando o candidato para participar do PROIC sob 

sua orientação, de acordo com modelo disponível online. 

2.8. Histórico Escolar completo do aluno. 

2.9. Declaração de nada consta na Tesouraria da Faculdade ITOP. 

2.10. Declaração de nada consta na Biblioteca da instituição. 

2.11. Duas cópias do Projeto de Iniciação Científica a ser desenvolvido, conforme 

modelo PROIC, disponível online. 

2.12. Duas cópias do plano de trabalho e cronograma de execução para o aluno, de 

acordo com o formulário disponível online.  

2.13.  Toda a documentação, exceto formulário de inscrição, deve ser entregue em um 

envelope fechado. 

 

3. Requisitos do projeto de pesquisa:  

3.1. O projeto deverá ter mérito técnico-científico.  

3.2. Apresentar viabilidade técnica, econômica e temporal.  



 
3.3. O plano de trabalho do bolsista deverá estar vinculado ao projeto, devendo 

demonstrar que o bolsista terá acesso a métodos e processos científicos e apresentar 

cronograma de atividades por período de 12 meses, a partir de agosto de 2015.  

3.4. Projetos de pesquisa com seres humanos e animais vertebrados, 

obrigatoriamente, deverão ter aprovação, respectivamente do Comitê de Ética ou 

Comissão de Ética no uso de Animais até o início da vigência da bolsa.  

 

4. Perfil (requisitos) do pesquisador/orientador: 

4.1. Ser professor com titulação de mestre ou doutor, com vínculo com a Faculdade 

ITOP. 

4.2. Possuir experiência compatível com a função de orientador.  

4.3. Estar presente na apresentação de trabalho do seu orientando na Jornada de 

Iniciação Científica da Faculdade ITOP.  

4.8. Participar, sempre que solicitado, das Comissões Avaliadoras nas atividades do 

Encontro de Iniciação Científica.  

 

5. Perfil (requisitos e compromissos) do bolsista: 

5.1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da Faculdade ITOP.  

5.2. Não estar cursando o primeiro ou o último período da graduação no início da 

vigência da bolsa. 

5.3. Possuir disponibilidade para dedicação ao Projeto de Iniciação Científica com 

jornada mínima de 10 (dez) horas semanais, em turno diferente daquele em que esteja 

matriculado, inclusive no período das férias escolares. 

5.4. Apresentar sua produção científica, sob a forma de pôsteres, resumos e/ou 

painéis durante o Encontro de Iniciação Científica da Faculdade ITOP. 

5.5. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de 

bolsista do PROIC/ITOP. 

5.6. Não se afastar da Instituição em que desenvolve seu projeto de pesquisa, sem o 

conhecimento do orientador. 

5.7. Apresentar à Coordenação do PROIC/ITOP os relatórios de atividades (mensal e 

final), até a data estabelecida, com a devida ciência (assinatura) do orientador e do 

aluno, seguindo o projeto apresentado no processo seletivo. O relatório deverá 

obedecer obrigatoriamente à estrutura estabelecida pelo PROIC/ITOP. 

5.8. Devolver à Faculdade ITOP, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) 

recebida(s), caso os requisitos e compromissos, estabelecidos acima, não sejam 

cumpridos. 

 

6. Número de bolsas  

6.1. O quantitativo de bolsas do PROIC/ITOP 2015/2016 será de 10 (dez) bolsas de 

50% do valor da mensalidade.  

 

7. A duração de cada bolsa será de 12 (doze) meses, de 01/08/2015 a 31/07/2016.  

 



 
8. Substituição e cancelamento de bolsistas  

8.1. Os pedidos de substituição de bolsistas deverão ser justificados, por escrito, e 

entregues à Coordenação do PROIC, pelo orientador do projeto, não sendo permitida 

nos últimos 3 meses da vigência.  

8.2. Os pedidos de cancelamento de bolsistas deverão ser enviados por escrito à 

Coordenação do PROIC, pelo orientador do projeto a qualquer momento.  

8.3. Os bolsistas excluídos não poderão retornar ao sistema na mesma vigência.  

 

9. Benefício  

9.1. PROIC/CNPq - O valor da bolsa é de 50% do valor da mensalidade vigente. 

Somente poderá ser descontado do valor da mensalidade correspondente ao mês 

posterior, não cabendo nenhuma outra forma de recebimento.  

 

10. Disposições Gerais 

10.1. Em nenhum momento do processo seletivo, poderão ser anexados documentos 

comprobatórios à solicitação. 

10.2. A bolsa de Iniciação Científica será de 50% do valor da mensalidade, 

descontada automaticamente em boleto dos estudantes selecionados. 

10.3. A bolsa concedida não implica em vínculo empregatício com a Faculdade ITOP. 

10.4. Para qualquer esclarecimento, relativo a este Edital, os interessados deverão 

procurar a Coordenação do Programa de Iniciação Científica, a qual cabe conduzir 

todo o processo de seleção. 

10.5. Os resultados serão publicados até o dia 15 de junho de 2015. 

10.6. Informações adicionais referentes a esse edital poderão ser obtidas na 

Coordenação do PROIC. 

10.7. Os critérios de avaliação adotados pela Comissão de Avaliação Científica estão 

dispostos no Manual do Usuário do Programa de Iniciação Científica – PROIC/ITOP. 

10.8. Todas as questões referentes a este edital serão analisadas pela Coordenação 

do Programa de Iniciação Científica da Faculdade ITOP, pela Comissão de Avaliação 

Científica e pela Diretoria Acadêmica. 

 

 

Palmas, 04 de maio de 2015. 

 

 

 

Coordenação do Programa de Iniciação Científica 

PROIC-ITOP 

 

 

 

Diretoria Acadêmica 

Faculdade ITOP 


