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EDITAL № 001/2017 

SELEÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E DE ALUNOS INTERESSADOS EM PARTICIPAR 

DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  

 

 O Diretor da Faculdade Processus, no uso de suas atribuições legais e 

estatutárias, torna pública as inscrições para a seleção de projetos de pesquisa e 

seleção de alunos interessados em participar do Programa de Iniciação Científica, 

obedecendo às condições constantes deste edital. 

 

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍCIA (PIC-PROCESSUS) 

 

a) Introduzir e disseminar a pesquisa nos cursos de graduação, possibilitando 

maior articulação entre a graduação e a pós-graduação. 

b) Despertar a vocação científica nos alunos de graduação. 

c) Incentivar a participação dos estudantes de cursos de graduação para que 

desenvolvam o pensamento e a prática científica sob a orientação de 

pesquisadores qualificados. 

d) Estimular pesquisadores produtivos a envolver estudantes dos cursos de 

graduação nas atividades de iniciação científica. 

e) Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa. 

f) Contribuir para melhor qualificação de alunos candidatos a programas de pós-

graduação. 

g) Contribuir para a formação científica de recursos humanos que se dedicarão a 

qualquer atividade profissional. 

h) Estimular a formação e a consolidação de grupos de pesquisa. 

 

2. REQUISITOS DO ALUNO  

 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação na Faculdade 

Processus.  

b) Ter disponibilidade de 2 horas semanais para desenvolver atividades de 

pesquisa, comprovada por termo de compromisso assinado pelo aluno.  

c) Estar cursando o segundo semestre, ou semestre superior, no momento da 

inscrição.  

d) Possuir currículo na plataforma Lattes do CNPq.  

e) Ter previsão de conclusão do curso com data posterior ao encerramento do 

projeto. 
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3. REQUISITOS DO PROFESSOR ORIENTADOR 

 

a) Ser professor da Faculdade Processus com titulação de doutor, mestre ou 

especialista no momento da inscrição, ter experiência em pesquisa, produção 

científica, tecnológica ou artístico-cultural, comprovada e atualizada no 

currículo Lattes. 

b) Ter disponibilidade de 4 horas semanais para desenvolver atividades de 

pesquisa. 

 

4. PRAZOS 

 

Lançamento do Edital 20 de Março de 
2017 

FASE I – SELEÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA 

Entrega pelos docentes de projeto de pesquisa na Secretaria 30 de Março de 
2017 

Avaliação dos projetos dos docentes 06 de Abril de 2017 

Divulgação da classificação dos projetos dos docentes 06 de Abril de 2017 

Pedido de reconsideração referente aos projetos dos 
docentes 

10 de Abril de 2017 

Resultado final do julgamento dos projetos dos docentes 14 de Abril de 2017 

FASE II – SELEÇÃO DOS ALUNOS PARA PARTICIPAREM DOS PROJETOS DE PESQUISA 

Entrega pelos alunos de formulário de inscrição no Programa 
de Iniciação Científica 

24 de Abril de 2017 

Avaliação das inscrições dos alunos 2 de Maio de 2017 

Divulgação da classificação das inscrições dos alunos 2 de Maio de Abril 
de 2017 

Pedido de reconsideração referente às inscrições dos alunos 5 de Maio 2017 

Resultado final do julgamento das inscrições 09 de Maio de 2017 

Implementação das bolsas 10 de Maio de 2017 
 

5. COMPROMISSOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NO PIC-PROCESSUS 

 

5.1PARA O ORIENTADOR: 

a) Orientar o bolsista nas distintas fases do trabalho científico, incluindo a 

elaboração de resenhas, relatórios trimestrais, projetos individuais e trabalhos 

(papers, comunicações e artigos) previstos para publicação e/ou apresentação 

em congressos, seminários etc.). 
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b) Participar, com os alunos de seu núcleo, dos eventos organizados pela 

Coordenação de Iniciação Científica previstos para cada semestre, bem como 

colaborar no planejamento e organização dos mesmos. 

c) Acompanhar o (a) discente nas distintas fases do trabalho a ser desenvolvido, 

incluindo a elaboração obrigatória de relatórios parcial e final. 

d) Incluir o nome do (a) discente nos trabalhos e publicações cujos resultados 

tenham contado com sua participação efetiva e derivado diretamente de seu 

plano de trabalho.  

e) Apresentar relatório trimestral sobre o andamento do projeto e desempenho 

dos discentes. 

f) Indicar fontes de recursos complementares que assegurem a execução do 

projeto de pesquisa a que se vincula o (a) bolsista, caso existam. 

 

5.2. PARA O DISCENTE: 

a) Executar o plano de trabalho aprovado com a supervisão do (a) orientador (a); 

b) Apresentar resultados preliminares alcançados na forma de relatório parcial a 

partir do sexto mês de execução do projeto e resultados conclusivos em 

relatório final na data do término do projeto; 

c) Fazer referência à sua condição de bolsista ou voluntário do PIC-PROCESSUS 

em todas as publicações e trabalhos decorrentes da pesquisa; 

d) Participar, obrigatoriamente, das atividades de acompanhamento e orientação 

do PIC-PROCESSUS promovidas pela Coordenação de Iniciação Científica. 

 

6. DIREITOS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE PESQUISA 

a) Receber instruções e explicações detalhadas sobre as tarefas de sua 

competência. 

b) Receber orientação acadêmica dos professores do grupo. 

c) Receber crédito da autoria dos produtos que o aluno tenha realizado. 

d) Receber o registro de 30 horas de atividade complementar conforme item 3 do 

regulamento. 

e) Receber certificado de participação ao final do período estabelecido no termo 

de compromisso, no qual constará, além de outras informações: sumário da 

pesquisa; tempo de participação no projeto; avaliação pelo professor 

orientador da participação do aluno; descrição das atividades desenvolvidas; 

produtos da pesquisa onde o aluno tenha autoria ou co-autoria. 

7. BOLSAS DE PESQUISA 

 

Serão distribuídas bolsas para os dois primeiros alunos classificados em cada projeto 

segundo critérios de desempenho acadêmico, avaliação da ficha de inscrição e desempenho 

na entrevista. Com validade de um semestre, as bolsas serão concedidas na forma de 

desconto de 10% (dez por cento) na mensalidade do curso. 
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8. DOS REQUISITOS DO PROJETO DE PESQUISA  

a) Ser elaborado pelo professor orientador. 

b) Ter mérito técnico-científico.  

c) Estar preferencialmente vinculado a projetos institucionais da Faculdade 

Processus ou a grupos de pesquisa cadastrados no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa do CNPq.  

 

9. DOS ELEMENTOS REFERENCIAIS OBRIGATÓRIOS DO PROJETO DE PESQUISA  

a) Título da pesquisa.  

b) Introdução.  

c) Justificativa.  

d) Objetivos.  

e) Revisão da bibliografia / fundamentação teórica.  

f) Metodologia.  

g) Referências.  

h) Plano de trabalho e cronograma das atividades a ser desenvolvidas 

individualmente e diferenciadas para cada aluno, exequível no período de 

duração da bolsa.  

 

10. CRITÉRIOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS DE PESQUISA 

 
A classificação das propostas será realizada mediante a análise dos seguintes itens, 
com uma nota máxima de 100 pontos. 

a) Currículo Lattes do pesquisador: 
b) Projeto de pesquisa: 

 Adequação dos objetivos, fundamentação teórica e metodologia; 

 Viabilidade de execução no contexto institucional previsto (existência de 
equipamentos, insumos e demais serviços de apoio mencionados); 

 Impacto dos resultados para o desenvolvimento regional e de comunidades 
locais; 

 Capacidade de orientação e produção científica do Orientador. 
 
 

11. CRITÉRIOS DE ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES DOS ALUNOS 

 

a) Fase 1 - Análise documental e da ficha de inscrição, com os seguintes critérios: 

I. Desempenho acadêmico 

II. Alinhamento com o projeto de pesquisa no qual pretende participar. 
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b) Fase 2 – entrevista com o orientador do projeto de pesquisa no qual o aluno 

pretende participar. 

 

12. DURAÇÃO DOS PROJETOS 

 

Os projetos terão a duração máxima de 12 meses. 

 

13. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

a) A Comissão de Seleção dos Projetos de Pesquisa será composta pelos 

professores, Maria Aparecida de Assunção, Tiago José Gonzaga Borges, Flávio 

Pereira de Sousa e Luciano Cunha de Sousa. 

b) A comissão de seleção dos alunos para participarem dos projetos de pesquisa 

será composta pelo coordenador do projeto no qual o aluno demonstre 

interesse e pelos professores, Maria Aparecida de Assunção, Tiago José 

Gonzaga Borges, Flávio Pereira de Sousa e Luciano Cunha de Sousa. 

 

14. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO PARA O PIC-PROCESSUS 
 

a) Estado, Política Pública e Cidadania; 

b) Modelo de Gestão e Competências Essenciais como Estratégia Competitiva e 

Governança;  

c) Responsabilidade Social como Fator de Sustentabilidade Organizacional;  

d) Mercado financeiro; 

e) Impactos da Contabilidade no Setor Público, nas Organizações e na Sociedade; 

e 

f) Finanças Públicas. 

 

15. DOS CASOS DE DESISTÊNCIA, NÃO CONTINUAÇÃO E DESLIGAMENTO DO 

PROGRAMA 
 

a) O professor orientador que não cumprir todas as exigências e etapas do 

programa ficará suspenso da participação de nova seleção em editais do 

Programa de Iniciação Científica do Processus, por um ano.  

b) em caso de abandono pelo aluno, o professor orientador deverá apresentar à 

Coordenação de Iniciação Científica a justificativa e seu interesse de 
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substituição do aluno. A ausência do aluno a mais de três atividades 

obrigatórias poderá implicar o seu desligamento do programa.  

c) O aluno que não entregar os relatórios parcial e final no prazo estabelecido 

pela Coordenação de Iniciação Científica não receberá o certificado de 

participação e será desligado do programa.  

d) Em caso de desistência, o aluno deverá apresentar à Coordenação de Iniciação 

Científica carta assinada por ele e pelo professor orientador, justificando sua 

desistência. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

a) O não atendimento de algum dos itens previstos neste Edital implicará no 

indeferimento do pedido de bolsa, mesmo que a inscrição tenha sido 

homologada. 

b) Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Iniciação Científica. 


