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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
 
 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – 
PIBIC Jr 2012 

 
 

EDITAL PRPGI Nº 01 de 20 de janeiro de 2012 
 
A Chefe do Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação, no exercício da Pró-Reitoria 
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art.19º, inciso II do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Maranhão, torna pública a abertura das inscrições e estabelece 
normas relativas ao processo seletivo dos alunos da Educação Profissional Técnico de 
nível médio deste Instituto Federal, candidatos a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, 
visando a seleção de candidatos ao PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PIBIC-JR/IFMA, para o período de 20 de janeiro a 17 de 
fevereiro de 2012. 
 
 
1. OBJETIVO DO PROGRAMA 
 
Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes dos 
cursos técnicos de nível médio do IFMA, mediante sua participação em atividades de 
pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador qualificado, no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 
 
 
2. INSCRIÇÃO 
 
2.1 - As inscrições estarão abertas no período de 20 de janeiro a 17 de fevereiro de 
2012. 
2.2 - A solicitação da Bolsa, acompanhada de toda a documentação exigida, deverá ser 
encaminhada na forma eletrônica através do site http://www.ifma.edu.br/pibic/, até 17 
de fevereiro de 2012. 
2.3 - A documentação exigida, na forma impressa, deverá ser entregue via protocolo, 
ao setor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação ou equivalente do campus de lotação 
do pesquisador até o dia 21 de fevereiro de 2012. 
2.3 As bolsas de que trata o presente edital poderão ser solicitadas por pesquisadores 
lotados em todos os campi deste Instituto desde que envolvam alunos regularmente 
matriculados no ensino médio ou profissionalizante do IFMA; 
2.4 - A PRPGI não receberá solicitações individuais entregues diretamente pelos 
candidatos.  

http://www.ifma.edu.br/pibic/
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3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO  
 
 3.1 Os documentos exigidos na forma impressa, que deverão ser entregues, via 
protocolo, e endereçada ao setor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação ou 
equivalente do campus de lotação do pesquisador até o dia 21 de fevereiro 2012, são:  
 
a) Memorando de encaminhamento da documentação exigida, modelo disponível no 
endereço eletrônico http://www.ifma.edu.br/pibic;  
b) Comprovante de Inscrição gerado após preenchimento e envio do projeto pelo 
sistema, obtido a partir do endereço eletrônico: http://www.ifma.edu.br/pibic; 
c) Declaração Negativa de Vinculo Empregatício, Termo de Compromisso do aluno e 
do professor, modelo disponível, na internet, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.ifma.edu.br/pibic; 
d) Declaração de matrícula no segundo semestre de 2011; 
e) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do aluno; 
f) Comprovante com os dados bancários em nome do aluno; 
 
3.2 Os documentos exigidos na forma eletrônica, que deverão ser anexados/ou 
preenchidos durante a inscrição online, no endereço eletrônico 
http://www.ifma.edu.br/pibic, são: 
 
3.2.1 Do aluno:  
a) Declaração de matrícula no segundo semestre de 2011 (escaneada, com resolução 
de no máximo 300dpi, anexada no formato PDF);  
b) Formulário eletrônico com os dados pessoais e o endereço do Currículo 
Lattes/CNPq, devidamente preenchido no sistema. 
 
3.2.2 Do pesquisador:  
Formulário eletrônico, devidamente preenchido no sistema, com os dados pessoais, 
profissionais e o endereço do Currículo Lattes/CNPq;  
 
3.2.3 Do projeto:  
a) Ficha de inscrição com os dados do projeto, preenchida direto no sistema de 
cadastro do projeto;  
c) Projeto anexado no formato PDF;  
d) Relatório final do projeto anexado no formato PDF, incluindo a justificativa do 
professor orientador, somente para os casos de solicitação de renovação da bolsa.  
e) Parecer Favorável do Comitê de Ética na Pesquisa para os projetos que envolva 
seres humanos e/ou experimentação animal.   
 
3.3 Os documentos encaminhados, via protocolo, exigidos no item 3.1 deste edital, 
ficarão arquivados no setor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação ou equivalente do 
campus de lotação do pesquisador, cabendo ao representante do setor no campus, 
enviar a PRPGI a relação dos projetos (com número e data de protocolo, título do 

http://www.ifma.edu.br/pibic
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projeto, orientador e número de inscrição do projeto no sistema SAPRO), submetidos a 
este edital;  
3.4 Não serão aceitas solicitações com documentação incompleta;  
3.5 A documentação e as informações prestadas pelo candidato e seu orientador serão 
de inteira responsabilidade destes, sendo passível de exclusão do processo seletivo 
aquele que não fornecer documentação de forma completa, correta e legível e/ou 
fornecer dados comprovadamente inverídicos.  
 
 
4. NUMERO DE BOLSAS E VALOR 
 
4.1 - Serão oferecidas 390 (trezentas e noventa) bolsas pelo IFMA com a seguinte 
distribuição por campus: 
 
4.1.1 - Campus Açailândia – 15 
4.1.2 - Campus Alcântara – 10  
4.1.3 - Campus Bacabal – 15  
4.1.4 - Campus Barreirinhas – 10  
4.1.5 - Campus Barra do Corda – 20  
4.1.6 - Campus Caxias – 20  
4.1.7 - Campus Buriticupu – 50  
4.1.8 - Campus Codó – 15  
4.1.9 - Campus Imperatriz – 35 
4.1.10 - Campus Pinheiro – 10 
4.1.11 - Campus São Raimundo das Mangabeiras – 12  
4.1.12 - Campus Santa Inês – 25 
4.1.13 – Campus São João dos Patos – 12  
4.1.14 - Campus São Luís – Centro Histórico – 30  
4.1.15 - Campus São Luís – Maracanã – 06  
4.1.16 - Campus São Luís – Monte Castelo – 60 
4.1.17 - Campus Timon – 15  
4.1.18 - Campus Zé Doca – 30 
 
4.2 – O valor da bolsa será de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais). 
4.3 – No caso de não preenchimento do quantitativo de bolsas ofertadas pelos Campi, 
os recursos alocados para concessão da quota poderão ser remanejados para atender 
a demanda de outros Programas a critério da Diretoria Geral do Campus. 
 
 
5. REQUISITOS E COMPROMISSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
 
5.1 Quanto ao Orientador 
 
a) Poderão concorrer como orientadores os pesquisadores do IFMA que tenham 
graduação, especialização, titulação de mestre, de doutor; 
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b) Os participantes deverão possuir experiência no campo específico do projeto e 
disponibilidade para a orientação científica e pedagógica; 
c) Orientar o(s) bolsista(s) em tempo adequado à execução do(s) projeto(s); 
d) Orientar o(s) bolsista(s) para correta redação científica dos resultados obtidos em 
seu projeto de pesquisa (relatórios, resumos, painéis, pedidos de patentes, artigos 
científicos, outros); 
e) Participar, obrigatoriamente em apoio ao bolsista, de suas apresentações no 
“Seminário Anual de Iniciação Científica Junior do IFMA”; 
f) Incluir o(s) nome(s) do(s) bolsista(s) em todos os trabalhos, publicações, 
apresentações, relacionadas ao projeto desenvolvido e em que houve participação 
efetiva do(s) mesmo(s); 
g) É vedado ao orientador repassar a outro professor que não seja o Co-orientador a 
orientação de seu(s) bolsista(s). O Co-orientador deverá constar na equipe executora 
do projeto. Em casos de impedimento eventual do orientador e do Co-orientador a(s) 
bolsa(s) retorna(m) ao IFMA; 
h) Comunicar à Coordenação do PIBIC-Jr (IFMA) em caso de desistência de orientação 
de bolsista e de execução de projeto, o que implicará na perda da bolsa; 
i) Caso a desistência seja do bolsista, o orientador terá um prazo de até trinta (30) dias, 
após a desistência para substituição do bolsista, com justificativa. Após este prazo a(s) 
bolsa(s) retorna(m) ao IFMA; 
j) A substituição do bolsista, prevista no item j, só será aceita no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da implementação do projeto. Após este prazo a(s) bolsa(s) 
retorna(m) ao IFMA; 
k) Zelar pelo cumprimento dos prazos estipulados pela Coordenação do PIBIC-Jr 
(IFMA); 
l) É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 
 
5.2 Quanto aos Bolsistas 
 
a) Estar regularmente matriculado nos cursos de ensino médio ou profissionalizante 
oferecidos pelo IFMA; 
b) Apresentar histórico escolar ou declaração devidamente assinada pelo Diretor de 
Ensino; 
c) Apresentar histórico escolar ou declaração com no máximo duas (02) reprovações 
ou dependência em disciplina já cursada e aprovada; 
d) Ter disponibilidade de 10 horas semanais para as atividades de pesquisa; 
e) Não ser bolsista de qualquer outro órgão ou programa regular de bolsas; 
f) Não possuir vínculo empregatício com entidade pública e/ou privada ou outra 
remuneração regular de qualquer natureza; 
g) Dedicar-se exclusivamente às atividades escolares e de pesquisa; 
h) Executar o cronograma de trabalho aprovado sob supervisão do orientador ou do co-
orientador; 
i) Fazer referência ao nome do Programa PIBIC Jr IFMA em qualquer publicação 
escrita ou oral; 
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j) Enviar à Coordenação do PIBIC-Jr (IFMA) cópia de resumo, artigo ou outra 
comunicação apresentada em eventos tecnológicos e/ou científicos pertencentes ao 
projeto de pesquisa; 
k) Apresentar à Coordenação do PIBIC-Jr (IFMA) relatório escrito parcial (4 meses 
após inicio da vigência da bolsa) e final (9 meses), aprovado pelo orientador. A não 
apresentação do relatório final no término de vigência da bolsa impossibilita o(a) 
aluno(a) de solicitar outras bolsas PIBIC-Jr; 
l) Apresentar os resultados finais da pesquisa, na forma de painel ou apresentação 
oral, no “Seminário Anual de Iniciação Científica – SEMIC/IFMA”. O não cumprimento 
das presentes normas implicará na devolução dos valores recebidos (em valor 
corrigido), ficando o orientador impossibilitado de participar de qualquer edital lançado 
por esta Pró-Reitoria até a regularização de sua situação. 
 
5.3 Quanto ao Projeto de Pesquisa 
 
5.3.1 - O Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado com o mínimo de 06(seis) e o 
máximo de 15 (quinze) páginas, incluindo referências bibliográficas, editado em fonte 
Arial, tamanho12, com espaçamento 1,5 (um e meio) e margens 2,5cm, contendo os 
seguintes itens: 
 
a) Folha de rosto: identificação da instituição; título do projeto; equipe executora 
(Orientador, Co-orientador (se houver), número de bolsas solicitadas e nome(s) do(s) 
bolsista(s)); cidade e ano de apresentação; 
b) Estrutura do Projeto: Introdução (descrever objetivamente, com fundamentação 
teórica, o problema focalizado), Justificativa, Objetivos, Metodologia, Cronograma de 
Execução e Referências Bibliográficas de acordo com as normas da ABNT. 
 
5.3.2 – A seleção dos Projetos de Pesquisa que farão jus às Bolsas ficará a cargo do 
Comitê do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que o fará 
com base nos seguintes critérios de avaliação: 
a) Clareza, pertinência e consecução dos objetivos; 
b) Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, 
objetividade e estrutura formal); 
c) Originalidade da pesquisa; 
d) Qualidade da revisão preliminar da literatura; 
e) Relevância do tema; 
f) Consistência teórica do projeto de pesquisa; 
g) Metodologia utilizada (adequação e qualidade); 
h) Resultados esperados: fundamento, coerência e alcance; 
i) Concordância com as regras do presente Edital; 
j) Referências Bibliográficas atualizadas. 
 
5.3.3 - Cada projeto de pesquisa deverá envolver, no máximo, a participação de 3 (três) 
bolsistas; 
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5.3.4 - Projetos com mais de 15 (quinze) páginas serão automaticamente 
desclassificados. 
 
 
6. NÚMERO MÁXIMO DE BOLSISTAS POR ORIENTADOR 
 
6.1 Para participação no PIBIC Jr 2012 será admitido o número máximo de 06 (seis) 
bolsistas por orientador com título de doutor, 03 (três) bolsistas por orientador com 
título de mestre, 02 (dois) bolsistas por orientador com título de especialista e 01 (um) 
bolsista por orientador graduado, observando o Art. 24º da Resolução Nº 005/2010, de 
20 de janeiro de 2010 que aprova o Regulamento do Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão. 
6.2 O pesquisador que já tenha atingido número máximo de bolsista/orientador, 
conforme descrito no item 6.1, cujos projetos contemplados em editais com vigência 
2012/2013, ainda não foram concluídos, será eliminado do processo PIBIC Jr 2012. 
 
 
7. O PROCESSO SELETIVO 
 
O processo seletivo será realizado na forma de Seleção (classificatória/eliminatória): no 
período de 20 de janeiro a 30 de março de 2012, pelo Comitê Institucional do PIBIC: 
 
7.1 Critérios Institucionais de Avaliação 
7.1.1 – Serão adotados os seguintes critérios de avaliação: 
a) Qualificação do orientador, avaliada por meio do currículo Lattes (60%); 
c) Qualificação do projeto (40%). 
7.1.2 – A avaliação de produção científica, tecnológica ou cultural do orientador será 
quantificada conforme especificado na  Tabela do Anexo I. 
7.1.3 – O Comitê do PIBIC procurará uma melhor distribuição da quota de bolsas, 
visando atender às grandes áreas de conhecimento da pesquisa. 
 
 
8. PRAZOS PARA PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO 
 
O prazo para pedido de reconsideração será de 48 (quarenta e oito) horas a contar da 
divulgação do resultado final, cabendo ao Comitê Institucional do PIBIC proceder o 
julgamento do pleito, podendo encaminhá-lo ao(s) representante(s) do Comitê Externo 
do PIBIC que participaram do processo de seleção. 
 
 
9. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 
 
9.1 A bolsa será concedida por um período de 09 (nove) meses, de 01 de abril de 2012 
a 31 de dezembro de 2012; 



 
 

 

Av. Getúlio Vargas nº 04, 

Monte Castelo, CEP: 65030-020 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e inovação 

Campus São Luís – Monte Castelo 

 

 

 

 

 

9.2 O pagamento da bolsa será efetuado diretamente ao bolsista, mediante depósito 
mensal em conta bancária do Banco do Brasil ou outro banco indicado pelo bolsista; 
9.3 É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 
 
 
10. CANCELAMENTO DE BOLSA 
 
A concessão da bolsa poderá ser cancelada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação do Instituto Federal do Maranhão, durante o período de vigência 
da bolsa, por ocorrência de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo 
de outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada. 
 
 
11. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
11.1 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o proponente que não o 
fizer até o terceiro dia útil posterior à sua publicação. Ademais, não terá efeito de 
recurso à impugnação feita por aquele que, em o tendo aceitado sem objeção, venha 
apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 
11.2 – O pedido de impugnação deverá ser dirigido à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós- 
Graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão via protocolo. 
 
 
12. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL 
 
A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em 
parte, desde que motivos supervenientes, legais ou relevantes assim o determinarem, 
sem que isso venha gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados. 
 
 
13. CRONOGRAMA 
 
Lançamento do Edital 20/01/2012 
Vigência do edital  2012/2013 
Recebimento da documentação online 20/01/2012 a 17/02/2012 
Recebimento da documentação via 
protocolo 

20/01/2012 a 21/02/2012 

Julgamento dos projetos de pesquisa 20/02/2012 a 16/03/2012 
Divulgação dos resultados A partir de 19/03/ 2012 
Período para recurso 2 (dois) dias úteis após a divulgação do 

resultado  
Divulgação do resultado final Após análise dos recursos 
Reunião da apresentação do programa 29/03/2012 
Concessão da bolsa 02/04/2012 
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14. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) Serão oferecidas 390 (trezentas e noventa) bolsas pelo IFMA com vigência 
abril/2012 a dezembro/2012; 
b) Haverá desclassificação de solicitação de bolsas, durante o processo de seleção, 
quando for observado o não cumprimento das exigências desse edital; 
c) A bolsa concedida não implica em vínculo empregatício com qualquer um dos 
órgãos financiadores; 
d) Os critérios para concessão de bolsa terão como base os requisitos expressos neste 
edital, na Resolução do Conselho Superior do IFMA Nº 05 de 20 de janeiro de 2010; 
e) O resultado final da seleção será disponibilizado na página do Instituto Federal do 
Maranhão na internet: http://www.ifma.edu.br/pibic/, a partir de 19 de março de 2012; 
f) A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação junto com o Comitê do PIBIC 
poderá cancelar ou suspender a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o não 
cumprimento das normas estabelecidas; 
g) Os Projetos aprovados no processo de seleção, mas não classificados na primeira 
listagem devido à ausência de cotas disponíveis farão parte do Banco de Reservas; 
h) Situações não previstas neste Edital serão analisadas pelo Comitê Institucional e 
pela PRPGI; 
i) Os orientadores de projetos aprovados nas cotas do Instituto Federal do Maranhão 
deverão encaminhar mensalmente a PRPGI declaração de cumprimento, por parte do 
bolsista, das etapas prevista no cronograma de atividades do projeto de pesquisa; 
j) O não cumprimento do item 14-i por dois meses consecutivos implicará no 
desligamento do bolsista e no repasse da bolsa para o projeto de maior pontuação do 
Banco de Reservas; 
k) Quaisquer dúvidas surgidas da interpretação deste edital ou em relação ao uso do 
sistema podem ser enviadas ao email: cbpp@ifma.edu.br 
 
 

São Luís, 19 de janeiro de 2012 
 
 
 
 

Profª Drª. Natilene Mesquita Brito 
Chefe do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação 

no exercício da Pró-Reitoria de Pesquisa, 
Pós-Graduação e Inovação 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:cbpp@ifma.edu.br
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO 

MARANHÃO 

DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÂO 

 

 

ANEXO I - TABELA DE PONTUAÇÃO DE PESQUISADORES 

 
ITENS DISCRIMINAÇÃO PONTOS QUANT.    TOTAL 

1 Publicação de artigos em jornais ou revistas de 
notícias 

0,5   

2 Publicação de resumos em congressos 
científicos e similares 

1,0    

3 Trabalho completo ou resumo expandido 
publicado em anais de congressos e similares 

2,0   

4 Artigos publicados em periódicos científicos 
internacionais  

12,0   

5 Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do 
CNPq 

12,0   

6 Artigos publicados em periódicos científicos 
nacionais 

8,0   

7 Orientações de Doutorado concluídas 12,0   

8 Orientações de Mestrado concluídas 8,0   

9 Orientação lato sensu concluídas 4,0   

10 Orientações de Iniciação Científica concluídas                   3,0   

11 Orientação de monografia de graduação 
concluídas 

2,0   

12 Orientações de Doutorado em andamento 6,0   

13 Orientações de Mestrado em andamento 4,0   

14 Orientações lato sensu em andamento 2,0   

15 Orientações de Iniciação Cientifica em 
andamento 

1,0   

16 Orientação de Monografia de Graduação em 
andamento 

1,0   

17 Credenciamento em curso de pós-graduação 
stricto sensu do IFMA 

2,0   

18 Registro de Patente.   15,0   

19 Palestra e /ou conferência ministradas em 2,0   
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eventos científicos 

20 Participação como revisor de trabalho científico 
para publicação 

2,0   

21 Participação em Conselho Editorial e ou 
Científico 

2,0   

22 Autoria de livro 15,0   

23 Produção de vídeo ou audiovisual artístico, 
técnico ou cultural 

4,0   

24 Participação em banca examinadora : concurso 
seletivo simplificado, monografia de graduação 
e especialização/ aperfeiçoamento 

1,0   

25 Participação em banca examinadora; concurso 
público, dissertação e tese. 

2,0   

26 Coordenador de projeto de pesquisa e 
desenvolvimento aprovados por agências de 
fomento/fundações/ONGS 

2,0   

27  Membro de projeto de pesquisa e 
desenvolvimento aprovados por agencias de 
fomento/ fundações/ONGS 

1,0   

28 Participação do pesquisador em grupos de 
pesquisa registrados no CNPq e certificados 
pelo IFMA 

1,0   

29 Autoria de capítulo de livro (por capítulo) 6,0   

30 Co-orientação de projeto de pesquisa de outros 
docentes do IFMA 

1,0   

 TOTAL GERAL    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Av. Getúlio Vargas nº 04, 

Monte Castelo, CEP: 65030-020 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e inovação 

Campus São Luís – Monte Castelo 

 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLÓGICA DO 

MARANHÃO 

DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÂO 

 

 

 

ANEXO II – MEMBROS DO COMITÊ INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA JÚNIOR DO IFMA: 

 

 
Antonio Ernandes Macedo Paiva / Campus São Luís - Monte Castelo 
Daniella Inácio Barros / Campus Codó 
Davina Camelo Chaves / Campus Zé Doca 
Gilmar Silvério dos Reis / Campus São Luís - Monte Castelo 
Jandira Pereira Souza / Campus Maracanã 
Kerlles Rafael Pereira Sousa / Campus Açailândia 
Yrla Nívea Oliveira Pereira/ Campus São Luís – Monte Castelo 


