
por e-mail m iores ~a,oes 

\' 
As lnscricoes acontecerao on line, conforme o cronograma, 

ic.propesp@inta.edu.br. 

4) DO PERroDO E LOCAL DE INSCRl~CES 

0 Programa lnstitucional de Bolsas de lniciacao Cientifica e Tecno16gica da Funcap oferece bolsas de 

natureza nao obrigat6ria, oportunizando a consolidacao da formacao academica, o desenvolvimento 

pessoal e profissional do aluno. 

3) DAS BOLSAS 

Assim contribuir para qualificar estudantes para a entrada nos programas de Pos-Graduacao: estimular 

pesquisadores a engajarem estudantes de graduacao no processo de investigacao cientifica; proporcionar 

ao bolsista, orientado por pesquisador qualificado, a aprendizagem de tecnicas e metodos de pesquisa; 

estimular o desenvolvimento do pensamento crftico, criativo, e reflexivo, de correntes das condicoes 

criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa. 

0 Programa tern como objetivo: 1. Estimular o desenvolvimento do pensamento cientifico e da inicia<;:ao a 
pesquisa e tecnologia por meio da participacao de estudantes de graduacao das Faculdades INTA em 

atividades de pesquisa, sob a orientacao de um professor-pesquisador. 

2) OBJETIVOS 

Selecionar Projetos de lniciacao Cientifica e Tecnol6gica de professores do INTA para o Programa de Bolsas 

de ICT (BICT) da FUNCAP, que visa estimular pesquisadores produtivos a engajarem estudantes de 

graduacao otimizando a capacidade de orientacao e de pesquisa, para despertar vocacao cientffica. 

1) DA FINALIDADE 

APLICADA - INTA, no uso de suas atrlbulcoes legais, em conformidade 

com o art. 95 do Regimento Geraldo INTA, pelo presente edital, torna 

publica a realizacao da tnscricao para o Programa lnstitucional de Bolsa 

de lnicia<;:ao Cientffica e Tecnol6gica da FUNCAP, nas seguintes normas 

estabelecidas: 

.... " 
..... 
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Ill. PROJETO DE PESQUISA (Justificativa; objetivos; 

bibliografia), com maxima de 15 paginas. 

II. FICHA DE QUALIFICA<;AO DO PROFESSOR devidamente preenchida e considerando o periodo~ 2010 a 

2013. 

Obs.: 0 proponente deve deixar em branco os dados do aluno, que serao preenchidos posteriormente, 

ap6s resultado. A selecao do bolsista e de responsabilidade do professor, ap6s seu projeto ser aprovado. 

I. FICHA DE SOLICITA<;AO DE BOLSA devidamente preenchida pelo proponente do projeto. 

6.2 Documentacao Necessaria do Orientador: 

I. Ser pesquisador com titulacao de doutor, que tenha expressiva producao cientifica, tecnol6gica, 

divulgada nos principais veiculos de cornunicacao da area. 

II. Estar, preferencialmente, vinculado ao planejamento nos programas de Pos-Graduacao Stricto 

Sensu das Faculdades INTA. 

Ill. Ter Curriculum Vitae na plataforma Lattes do CNPq, com atualizacao realizada em 2015. 

IV. Ter Projeto cadastrado na Propesp. 

V. Preferencialmente estar vinculado a Grupo de Pesquisa cadastrado do Diret6rio do CNPq. 

VI. Ter disponibilidade em realizar a sua inscricao on line, conforme regras· neste Edita I. 

6.1 Requisitos para que o Professor-Orientador: 

6) DOS REQUISITOS NECESSARIOS A INSCRl~O 

A bolsa, cuja implantacao esta vinculada a concessao de quota institucional para INTA pela FUNCAP tern 

ca rater ternporario, nao sendo permitida acurnulacao com outras remuneracoes. 

Tera duracao de marco de 2015 a fevereiro de 2016, podendo ser renovado por mais 12 meses, conforme 

aprovacao Comlssao de Pesquisa. 

A bolsa concedida pelo Programa BICT e da modalidade de lniciac;ao Cientffica e Tecnol6gica da FUNCAP, 

com duracao de ate 12 meses , podendo ser renovada a criteria do orientador, com mensalidade de RS°' 

400,00 (quatrocentos reais), de acordo com a instrucao normativa da Funcap 01/2014. 

S) DA MODALIDADE DE BOLSA, BENEFICIOS E DURA~O 

•F.l'ACNuwy~i INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA 1 II ~,..,...!'.1 Recredenciado atraves da Portaria n° 70, de 30/01/2014 - 0.0.U 31/01/2014 ~ 
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VI. E vedada a divisao da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 

VU. Atuar como avaliador durante o processo de selecao dos trabalhos e durante as atividades de 

lniclacao Cientffica durante a Semana Academics das Faculdades INTA. 

VIII. Fomentar para que seus bolsistas apresentem sua producao cientffica sob a forma de posteres, 

resumos e/ou apresentacces orais, que sera avaliado por Cornissao Externo. 1 

IX. Publicar os resumes dos trabalhos dos bolsistas que serao apresentados~te a vlgencia da 

bolsa, seja em livro, CD ou na pagina da instituicao na Internet. } }.. 

X. Apresentar frequencia mensal a Propesp. (§JI 

INTA. 

I. Cabe ao orientador escolher e indicar(ap6s ser aprovado seu Projeto), para bolsista, o aluno com 

perfil e desempenho acadernico compatfveis com as atividades previstas observando prindpios eticos e 

conflito de interesse. 

II. 0 orientador podera indicar aluno que pertenca a qualquer curso de graduacao. 

Ill. 0 orientador podera, com justificativa, solicitar a exclusao de um bolsista, podendo indicar novo 

aluno para a vaga. 

IV. O pesquisador devera incluir o nome do bolsista nas publicacoes e nos trabalhos apresentados 

em congressos e seminarlos, cujos resultados tiveram a participacao efetiva do bolsista. 

V. E vedada ao orientador repassar a outro a orientacao de seu(s) bolsista(s). Em casos de 

impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) a coordenacao de lniclacac Cientffica do 

6.3 Os Compromissos do Orientador: 

VI. Caso o orientador solicite mais de uma bolsa para o mesmo projeto, anexar offcio justificando a 

sollcitacao. Pode solicitar ate tres bolsistas. 

(CEUA/INTA). 

V. Caso o projeto de pesquisa envolva sujeitos humanos, anexar protocolo de submissao ou 

certificado de aprovacao emitido pelo Cornissao de Etica em Pesquisa com Seres Humanos. Em 

caso de envolver animais, o documento deve ser emitido pelo Cornissao de Etica do Uso de Animais 

A inscricao deve ser realizada pelo professor. 

Os forrnularios e fichas estao disponibilizados no link da Propesp, no site INTA, http://www.inta.edu.br-:- 

- ...... 

IV. DECLARA~AO DE VERACIDADE das infcrrnacces existentes no Curriculum Vitae models Lattes e 

JUSTIFICATIVA, quando solicitadas mais de uma bolsa. 

• FACULDADES 

~ll:tl.IA 
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{y/ 
elo ~onivel no site 

Hist6rico Escolar da graduacao do aluno selecionado, fornecido pelo DRCA. 
C6pia do CPF e RG. 
Comprovante de Endereco. 
Curriculum vitae (modelo lattes) do candidato impresso. 
Declaracao de Matricula. 
Conta corrente Bradesco. 
Oeclaracao de AUSENCIA DE VfNCULO EMPREGATfCIO. 
www.inta.edu.br). 

I. 
II. 
111. 
IV. 
v. 
VI. 
Vil. 

DA DOCUMENTA~O EXIGIDA QUANDO DA INDICA~O DO BOLSISTA: 7) 

Produzir relat6rio final que sera avaliado por seu professor-orientador e Propesp. 

VI. Devolver a FUNCAP, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) indevidamente, caso 

os requisites e compromissos estabelecidos acima nao sejam cumpridos. 

V. Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acurnulacao com qualquer outra. 

IV.. Entregar a Propesp frequencia mensal, em forrnulario pr6prio, no site www.inta.edu.br, 

descrevendo as atividades desenvolvidas, assinado pelo orientador. 

Ill. A carga horaria das atividades dos bolsistas sera de 20 horas semanais. 

II. Manter o Curriculum vitae, modelo Lattes, atualizado. 

I. Nas publicacoes e trabalhos apresentados, fazer referenda a sua condicao de bolsista da FUNCAP. 

6.5 Dos Compromissos do Bolsista: 

V. Nao ter vfnculo empregaticio e dedicar-se integralmente as atividades acadernicas e de pesquisa. 

IV. Nao apresentar reprovacoes no hist6rico. 

Ill. Nao ter pendencia na Biblioteca. 

II. Ser selecionado e indicado pelo Professor-Orientador, ap6s aprovacso do Projeto. 

I. Ser aluno regularmente matriculado em um dos nossos Cursos de Graduacao e em dias com 

Contrato de Prestacao de Services Educacionais das Faculdades INTA. 

6.4 Sao Requisitos do Bolsista: 

XI. Apresentar Relat6rios parciais Uulho) e Relat6rio Anual (fevereiro). 
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Obs.: A Ficha de Oualiflcacao servira como meio de quantificar a producao cientffica dos ultirnos oito 

semestres (2011 a 2014). 0 proponente devera apresentar, relativamente a este~eriodo~ pontuacao 

mf nima de 15 pontos e, ao me nos, dois artigos publicados em peri6dic3oi dt\.a~:S\J':ualis da CAPES. 

Caso contrario, o proponente tera sua solicitacao indeferida. \ ~ 

9.1 Compromissos da Comissao de Pesquisa: 

Apenas serao homologadas inscricoes que atendam as exigencies deste edital. Os Projetos e Ficha de 

Oualificacao do Professor-Orientador serao inicialmente avaliados pelo Cornissao de Pesquisa da 

lnstituicao, constitufdo por professores doutores das diversas areas de conhecimento, e 

subsequenternente, pelo Cornissao Externo constitufdo por Pesquisadores PQ/CNPQ vinculados a outras 

lnstltuicdes de Ensino Superior. Cada projeto inscrito sera avaliado quanto ao seu merito tecnico-cientffico, 

viabilidade e exequibilidade. No prazo de Implernentacao das bolsas o Professor-Orientador apresentara a 

docurnentacao dos bolsistas para devida irnplernentacao. 

A selecao interna sera realizada sob a responsabilidade da Comissao de Pesquisa atraves das etapas: a 

Etapa 1: avaliacao de perfil e documentacao apresentada pelo professor-orientador. A Etapa2: analise do 

rnerito cientffico e impacto de pesquisa na IES e seu entorno. 

9) DA SELEc;AO 

8) CRONOGRAMA 

EVENT OS DAT AS 

tancamento Edital 12/02/2015 

lnicio das lnscricdes 13/02/2015 

Termino das lnscri~s 28/02/2015 

Publi~o Resultado 05/03/2015 

Periodo de Recurse 06/03/2015 

Divulga~o Resultado Final 10/03/2015 

tmplementacao das bolsas 10 a 15/03/2015 
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As cornunicacoes oficiais pertinentes a este Edita!, inclusive a divulgacao das relacoes nominais, dos 

candidatos selecionados serao afixadas na Sede do INTA e divulgadas na Internet, no endereco 

www.inta.edu.br, sempre nas datas fixadas neste Edital. Outros meios de cornunicacao eventualmente 

utilizados pelo INTA ou terceiros nao serso considerados oficiais e, portanto, nao gerarao em relacao aos 
' 

candidatos quaisquer deveres ou direitos. J 1' 

12) CANCELAMENTO, SUBSTITUl9(0 E SUSPENS.ilO DE BOLSISTAS /A \)) 
12.1 Cancelamento das Balsas (/jl' 

11) DA DIVULGAc;AO DOS RESULTADOS 

0 inicio das atividades relacionadas ao projeto de pesquisa, sera no dia 15 de rnarco de 2015 com terrnino 

no dia 28 de fevereiro de 2016. 

10) DO PERfODO DE DESENVOLVIMENTOS DAS ATIVIDADES 

VIII. lncentivar a publicacao dos resumos dos trabalhos dos bolsistas que serao apresentados em livro, 

CD ou na pagina do Propesp/lNTA. 

producao cientifica, sob a forma de posteres, resumos ou apresentacoes orais. 

IV. Apoiar, acompanhar as participacoes dos bolsistas e orientadores em que deverao apresentar sua 

Ill. Divulgar lista dos Projetos contemplados. 

II. Disponibilizar o link da Propesp/lNTA a relacao dos pesquisadores que compoern o Comissao 

lnstitucional. 

I. Convidar Cornissao Externa constituido por Pesquisadores com balsa de Produtividade em Pesquisa 

do CNPq, com o objetivo de participar do processo de selecao e/ou de avallacao do Programa. Um 

de cada grande area do conhecimento. 

9.2 Compromissos da Pr6-Diretoria de Pesquisa e Pos-Graduacao Stricto Sensu - Propesp: 

Ill. Produzir oflcio de encaminhamento juntamente com os criterios utilizados para a priortzacao dos 

pedidos, tabela contendo a classlflcacao, lista com a relacao dos Orientadores que se enquadram 

no item 6, e sisternatlca de avaliacao, incluindo os names dos professores avaliadores. 

II. Anexar justificativa consubstanciada, em caso de indeferimento. 

.... ... 
c 

Avaliar as soltcttacoes encaminhadas a Propesp. I. 

AFACULDADES INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIAAPLICADA 11 ~IN.IA Recredenciado atraves da Portaria n° 70, de 30/01/2014 - D.O.U 31/01/2014 J 
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- lntroducao. 

- Objetivos. 

- Metodologia. 

- Resultados parciais ou finais. 

-Analises. 

- Condusoes parciais ou finais. 

I Os relat6rios parcial e final devem contemplar: 

13) RELAT6RIOS 

Em qualquer situacao de cancelamento ou substituicao, o aluno bolsista devera entregar ao orientador seu 

relat6rio das atividades desenvolvidas no Programa. 

Em caso de cancelamento ou substituicao do bolsista, o pedido devera ser encaminhado pelo orientador a 
Coordenacao de lnicia<;ao Cientifica ate o dia 10 (dez) de cada mes, com a devida 

Sao motivos de cancelamento de bolsa ou substituicao de bolsista: tnsuficiencia de desempenho; vinculo 

empregaticio; termino da graduacao: obtencao de bolsa em outra agenda. 

I. 0 bolsista que nao apresentar o Relat6rio Parcial tera sua bolsa suspensa ate a entrega do mesmo. 

12.3 Suspensao 

Ill. Nao havendo substitulcao de aluno pelo orientador, a bolsa retornara a Propesp, que deslocara 

para o primeiro Projeto na lista de classificaveis. 

II. As substituicoes devem contemplar alunos com desempenho acadernico de acordo com o que rege 

este Edital. 

Propesp. 

I. As substituicoes ocorrerao somente quando o bolsista, orientador ou a Cornissao solicitar a 

12.2 Substltuicoes 

- .... - mesma vigencia. 

II. Os bolsistas que tiverem projeto denegado ou bolsa cancelada nao poderao retomar ao-sfstema na 

~-. - .... Por Devera ser realizado pelo Cornissao de Pesquisa e encaminhada a Propesp. I. 

... . .... 
... .... 
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Sobral, 11 de fevereiro de 2015. 

II. Os casos omissos neste Edital serao resolvidos pela Propesp atraves da Coordenacso de lnlclacao 

Cientlfica, ouvida a corrussao de Pesquisa, considerando-se sempre a RN 01/2014 da FUNCAP. 

I. O ato de inscri~ao lrnportara no conhecimento e aceltacao dos criterios e das regras estabelecidas 

neste Edita!. 

14) DAS DISPOSltOES GERAIS 

II Os relat6rios parcial e final devem ser acompanhados da avaliacao do orientador sobre o relat6rio e 

sobre o desempenho do bolsista e da avaliacao do aluno sobre o programa. 

- Referencias. 

- Avalia~ao do Orientador. 

I FACULDADES INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA 1 I IN.IA Recredenciado atraves da Portaria n° 70, de 30/01/2014 • D.O.U 31/01/2014 J 


