
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Iniciação Científica da Faculdade Processus. 

 

  



CAPÍTULO I 

OBJETIVOS 

 

Art. 1º O Programa de Iniciação Científica – PIC da Faculdade 

Processus, constitui-se em um conjunto de ações destinadas a 

propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento de atividades de 

pesquisa, em nível de Iniciação Científica. 

Art. 2º O PIC tem por objetivos: 

I. Incentivar a participação de alunos dos cursos de Graduação e 

da Pós-Graduação em projetos de pesquisa de Iniciação 

Científica - IC; 

II. Desenvolver o pensamento e a prática científica, artística e 

cultural, com a orientação de pesquisadores qualificados; 

III. Contribuir para ampla formação de pesquisadores; 

IV. Contribuir para a melhor ambientação dos alunos na Pós-

Graduação; 

V. Possibilitar maior interação entre Graduação e Pós-Graduação; 

VI. Qualificar alunos para os Programas de Pós-Graduação; 

VII. Promover a disseminação e divulgação dos resultados da 

pesquisa desenvolvida, mediante o estímulo à publicação, 

conforme a política editorial vigente. 

VIII. Incentivar a reflexão sobre os impactos da pesquisa 

acadêmica na melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

IX. Institucionalizar e sistematizar a pesquisa, incentivando a 

implementação da política de pesquisa para iniciação 

científica. 

Art. 3º O PIC é constituído pelas seguintes modalidades: 

I. Iniciação Científica com Bolsa; 

II. Iniciação Científica Voluntária. 

Parágrafo único: O processo de inscrição, seleção e 

acompanhamento do PIC será normatizado pelas respectivas 

coordenações de curso por proposta do Núcleo Docente Estruturante. 

 

 



 

CAPÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO, COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS  

 

Art. 4º O PIC é coordenado pelos Núcleos de Pesquisa a serem 

estruturados no âmbito dos cursos, levando em consideração as 

especificidades regionais de cada Campus. 

Art. 5º O Núcleo de Pesquisa (NP) é composto pelos seguintes 

membros: 

I. Coordenador de Pesquisa; 

II.  Docentes, preferencialmente com titulação de Doutor, com 

comprovada experiência em pesquisa e orientação; 

III. Representante discente participante do PIC. 

Parágrafo único: A indicação do representante discente é feita pelo 

Coordenador do Curso. 

Art.6º Os representantes docentes do NP são indicados pelo 

Coordenador do Curso, observando-se as grandes áreas do 

conhecimento do Projeto Pedagógico do respectivo Curso. 

Art. 7º Compete ao NP: 

I. definir o edital de inscrição e seleção para ingresso no PIC e 

demais atividades relacionadas ao Programa; 

II. selecionar, pelo mérito acadêmico, os pedidos de concessão de 

bolsa, com base nos critérios adotados; 

III. acompanhar orientadores e alunos no desenvolvimento de 

projetos de pesquisa do PIC; 

IV. analisar e deliberar sobre projetos e relatórios de pesquisa; 

V. indicar consultores ad hoc quando necessário; 

VI. participar da organização e acompanhar as atividades dos 

eventos do PIC; 

VII. estimular a participação dos alunos de IC em eventos 

científicos; 

VIII. analisar e deliberar sobre pedidos de cancelamento, 

desligamento e substituição de alunos; 

IX. analisar e julgar recursos; 



Art. 8º Compete ao Coordenador do NP: 

I. convocar e presidir as reuniões; 

II. publicar editais; 

III. responsabilizar-se pela gestão do PIC; 

IV. solicitar apoio a agências de fomento para financiamento do PIC; 

V. organizar os eventos do PIC; 

VI. representar a Processus nos assuntos relacionados ao PIC; 

VII. aprimorar continuamente o funcionamento do PIC. 

 

CAPÍTULO III 

REQUISITOS E OBRIGAÇÕES 

 

Art. 9º Para participar do PIC o orientador deve apresentar os seguintes 

requisitos: 

I. pertencer ao quadro de docentes efetivos da Processus, com 

titulação mínima de mestre e regime de trabalho tempo 

integral ou tempo parcial; 

II. atender aos requisitos dos editais do PIC; 

III. possui Currículo Lattes atualizado; 

IV. apresentar projeto de pesquisa, observando as linhas de pesquisa 

definidas no PPC; 

V. apresentar produção para publicação, conforme política editorial da 

Processus. 

Art. 10º São obrigações do orientador: 

I. elaborar projeto de pesquisa de IC relacionado à linha de 

pesquisa de atuação; 

II. selecionar e indicar aluno para participação no PIC; 

III. orientar o aluno nas distintas fases do trabalho científico, 

incluindo a elaboração de relatórios parcial e final, bem como 

material para a disseminação dos resultados em eventos e 

publicações; 

IV. emitir parecer sobre o desempenho do aluno 

quando solicitado; 



V. incluir participação do aluno nas publicações resultantes do 

trabalho de orientação de IC e fazer menção aos órgãos de 

fomento à pesquisa, quando for o caso; 

VI. comunicar imediata e formalmente ao Coordenador do NP 

eventual problema relacionado ao projeto de pesquisa ou ao 

aluno de IC sob sua orientação; 

VII. participar da organização e/ou comissão científica do evento 

institucional do PIC e atuar como consultor do NP quando 

solicitado; 

Art. 11º São obrigações do aluno do PIC: 

I. executar o projeto de pesquisa, conforme aprovado pelo NP; 

II. apresentar, em conjunto com o orientador, relatórios parcial e 

final das atividades desenvolvidas; 

III. cumprir carga horária de dedicação ao PIC em conformidade ao 

solicitado em edital de seleção específico; 

IV. submeter as publicações oriundas da pesquisa em eventos 

acadêmicos; 

§ 1° As eventuais alterações no projeto aprovado deverão ser 

informadas nos relatórios parcial e final; 

§ 2° O aluno bolsista não pode usufruir de qualquer outra modalidade 

de bolsa ou exercer qualquer atividade remunerada, salvo legislação 

específica; 

§ 3° O não cumprimento das obrigações poderá implicar seu 

desligamento do programa. 

 

 

CAPÍTULO IV 

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

 

Art. 12º O processo de inscrição e seleção no PIC será disposto em 

editais específicos, propostos pelo NP e publicado pela Direção 

Acadêmica. 

 

 

 



CAPÍTULO V 

BOLSAS 

 

Art. 13º O período, valor e critérios para concessão da bolsa de IC 

devem atender à política estabelecida pela instituição ou agência de 

fomento. 

Art. 14º Os critérios para a distribuição das bolsas do PIC serão 

publicados em editais específicos. 

 

CAPÍTULO VI 

CERTIFICAÇÃO 

 

Art. 15º O Certificado de Participação no PIC é expedido pela 

Coordenação do Curso após finalização da pesquisa e cumprimento do 

disposto neste regulamento e legislação específica. 

 

CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 16º A Faculdade Processus receberá os créditos da propriedade intelectual 

decorrentes de projetos financiados e desenvolvidos pela Instituição, 

ressalvando os direitos autorais, conforme Lei N° 9610/98. 

Art.17º Os casos omissos serão resolvidos pela Direção Acadêmica. 

Art. 18º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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