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PROGRAMA I�STITUCIO�AL DE BOLSAS DE I�ICIAÇÃO CIE�TÍFICA- PIBIC-Jr 

 

 

 

EDITAL PRPGI �º 01/2010 

 

 

 A 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 de alunos do nível técnico deste Instituto Federal, candidatos a Bolsa de 

Iniciação Científica Júnior, visando a seleção de candidatos ao PROGRAMA 

I�STITUCIO�AL DE BOLSAS DE I�ICIAÇÃO CIE�TÍFICA DO PIBIC- JÚ�IOR/IFMA, 

para o período de 03 de a 22 de março de 2010. 

 

 

 

1. OBJETIVOS DO PROGRAMA  

  

a) Despertar a vocação científica e identificar, entre estudantes do ensino técnico do IFMA, os 

que possuem potenciais para a atividade científica mediante participação em projeto de 

pesquisa orientados por pesquisadores atuantes e qualificados, estimulando no iniciante o 

desenvolvimento do pensar e do criar científico, tecnológico e artístico cultural, com o 

aprimoramento do espírito crítico e a aprendizagem de técnicas e métodos científicos;  
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b)  Incentivar o desenvolvimento de atividades científicas que introduzam o estudante do nível 

técnico no âmbito da pesquisa científica e tecnológica; 

 

c) Estimular pesquisadores produtivos do IFMA através do engajamento dos seus estudantes 

no processo de investigação científica, o que resultará na ampliação da capacidade de 

pesquisa da instituição e na formação de profissionais altamente qualificados;  

 

d)  Promover o interesse pela pesquisa no campo da ciência e da tecnologia, visando assegurar 

o contínuo desenvolvimento da capacidade instalada no Estado do Maranhão;  

 

e)  Qualificar discentes do IFMA para a carreira científica;  

 

f)  Contribuir para a consolidação de áreas de pesquisa na Instituição. 

 

 

2. I�SCRIÇÃO 

 

2.1  As inscrições estarão abertas no período de 03 a 22 de março de 2010. 

 

2.2  A solicitação da Bolsa, acompanhada de toda a documentação exigida, deverá ser 

encaminhada na forma eletrônica através do site www.ifma.edu.br/PIBIC, e via protocolo, 

a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPGI; 

 

2.3 O PRPGI não receberá solicitações individuais entregues diretamente pelos candidatos. 

 

 

3. DOCUME�TOS �ECESSÁRIOS PARA SUBMISSÃO DOS PROJETOS 

 

3.1 No Formato Eletrônico e Impresso: 

 

a) Formulário de Solicitação de Bolsa (Formulário 1), disponível na internet, no endereço 

eletrônico: www.ifma.edu.br/PIBIC;  
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b) Formulário de cadastro do candidato (Formulário 2), disponível na internet, no  endereço 

eletrônico : www.ifma.edu.br/PIBIC;  

 

c) Formulário de cadastro do orientador (Formulário 3); disponível na internet, no  endereço 

eletrônico www.ifma.edu.br/PIBIC;  

 

 

3.2  No Formato Impresso: 

 

a) Currículo atualizado do orientador (Modelo Lattes/CNPq); 

 

b) Cópia da Identidade, do CPF e do comprovante de residência do candidato; 

 

c) Histórico escolar atualizado do candidato à bolsa; 

 

d) Uma foto 3X4 do candidato;  

 

e) Declaração de que o candidato está regularmente matriculado no período de vigência da 

bolsa (comprovação semestral); 

 

f) Projeto de pesquisa com plano de trabalho do orientador e cronograma de atividades do 

candidato; 

 

g)  Termo de Compromisso do candidato e do pesquisador para realização do projeto preposto, 

disponível na internet no seguinte endereço eletrônico: www.ifma.edu.br/PIBIC; 

 

h)  Declaração Negativa de Vinculo Empregatício modelo disponível, na internet, no seguinte 

endereço eletrônico: www.ifma.edu.br/PIBIC. 

 

3.3  Não serão aceitas solicitações com documentação incompleta. 

 

3.4 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 
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não fornecer documentação de forma completa, correta, e legível e /ou fornecer dados 

comprovadamente inverídicos. 

 

 

4.    REQUISITOS E COMPROMISSOS PARA PARTICIPAÇÃO �O PROGRAMA 

 

4.1 Quanto ao Orientador 

 

a) Poderão concorrer como orientadores os professores/pesquisadores do IFMA que tenham 

especialização, titulação de mestre, de doutor ou perfil equivalente; 

 

b) Os participantes deverão possuir experiência no campo específico do projeto e 

disponibilidade para a orientação científica e pedagógica; 

 

c) Cada professor/pesquisador poderá orientar, no máximo, 2 (dois) Projetos de Pesquisa. 

 

d) Orientar o(s) bolsista(s) em tempo adequado à execução do(s) projeto(s);  

 

e) 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);  

 

f) Obrigatório participar, em apoio ao bolsista, de suas apresentações no “Seminário Anual de 

Iniciação Científica Junior do IFMA”;  

 

g) 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);   

 
h) É vedado ao orientador repassar a outro professor a orientação de seu (s) bolsista(s). Em 

casos de impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) ao IFMA;    

 

i) Comunicar à Coordenação do PIBIC-Jr (IFMA), no prazo máximo de trinta (30) dias do 

início da bolsa, em caso de desistência de orientação de bolsista;  
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j) Caso a desistência seja do bolsista, o orientador terá um prazo de trinta dias para 

substituição do bolsista, 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. 

 
 

4.2  Quanto aos Bolsistas 

 

Poderão participar do Programa os alunos matriculados no IFMA que atendam aos seguintes 

requisitos: 

 

a) Estar regularmente matriculado no IFMA, cursando o 2º ano do Ensino Integrado ou 3º 

módulo do Concomitante e Subseqüente; 

 

b) Apresentar destacado desempenho escolar relativo ao 1º ano do Ensino Integrado ou 

Técnico, com todas as competências desenvolvidas ou com média global igual ou superior a 

8,0; 

 

c) Apresentar histórico escolar com, no máximo, uma (01) reprovação ou dependência em 

disciplina já cursada e aprovada;  

 

d) Ter disponibilidade de 10 horas semanais para as atividades de pesquisa;  

 

e) Ser selecionado pela escola e indicado por pesquisador/orientador ou co-orientador do 

projeto;  

 

f) Não ser bolsista de qualquer outro órgão ou programa regular de bolsas; 

 

g) Não possuir vínculo empregatício com entidade pública e/ou privada ou outra remuneração 

regular de qualquer natureza; 

 

h) Assinar Termo de Outorga para o recebimento da bolsa PIBIC-Jr; 
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i) Dedicar-se exclusivamente às atividades escolares e de pesquisa; 

 

j) Executar o plano de trabalho aprovado sob supervisão do orientador ou do co-orientador; 

 

k) Fazer referência ao nome do Programa PIBIC-Jr (IFMA) em qualquer publicação escrita ou 

oral; 

 

l) 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; 

 

m) Apresentar à Coordenação do PIBIC-Jr (IFMA) relatório escrito parcial (5 meses após 

inicio da vigência da bolsa) e final (10 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; 

 

n) 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 solicitar outra(s) bolsa(s) dentro do PIBIC-Jr 

(IFMA). 

 

4.3  Quanto ao Projeto de Pesquisa 

 

4.3.1 - O Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado em no 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; 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. 
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4.3.2 – Tratando-se de projetos de pesquisa que envolva experimentação com seres 

humanos ou animais, deve-se anexar o parecer de Comissão de Ética e cópia do formulário 

para consentimento após a informação. Quando envolver produtos transgênicos, o 

Certificado de Qualidade de Biossegurança deverá ser apresentado, conforme o Decreto 

1.752/95. 

 

4.3.3 - 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 e 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.  

 

4.3.4 - Cada projeto de pesquisa deverá, necessariamente, envolver a participar de 1 (um) 

aluno regulamente matriculado nos cursos técnicos do IFMA; 

 

4.3.5 - Projetos com mais de 15 (quinze) páginas serão automaticamente desclassificados. 

 

 

5     O PROCESSO SELETIVO 

 

As etapas do processo seletivo ocorrerão de acordo com o calendário da Tabela nº. 01. As 

propostas deverão ser protocoladas no setor de protocolos do IFMA e encaminhadas a Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 
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Tabela nº. 1: Atividades e prazos das etapas do processo seletivo 

 

Atividades Prazos 

Publicação do Edital 03 de março de 2010. 

Prazo para inscrição das propostas e entrega 

da documentação no protocolo do IFMA 

03 a 22 de março de 2010. 

Período para avaliação das propostas 23 a 31 de março de 2010. 

Divulgação do resultado no portal da IFMA 01 de abril de 2010 

Pedidos de Reconsideração 05 a 06 de abril de 2010 

Divulgação do Resultado Final 08 de abril de 2010 

Concessão das bolsas A partir de 08 de abril de 2010. 

Vigência das bolsas 10 meses a partir do dia 08 de abril de 2010. 

 

 

6. CRITÉRIOS I�STITUCIO�AIS DE AVALIAÇÃO  
 
6.1. Serão adotados os seguintes critérios de avaliação:  

a) Qualificação do orientador, avaliada por meio do Curriculo Lattes da produção científica, 

tecnológica ou cultural, quantificada na Tabela do Anexo I, (60%);  

b) Qualificação do projeto, conforme item 4.2, (40%).  

 

6.2. O Comitê do PIBIC-Jr procurará uma melhor distribuição das quotas institucional de bolsas, 

visando atender às grandes áreas de conhecimento da pesquisa.  

 

 

7. PRAZOS PARA PEDIDOS DE RECO�SIDERAÇÃO 

 

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- Jr proceder ao julgamento 

do pleito, podendo encaminhá-lo ao(s) representante(s) do Comitê Externo do PIBIC-Jr que 

participou do processo de seleção. 

 

 

8. IMPLEME�TAÇÃO DE BOLSA 
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8.1 A bolsa será concedida por um período de 10 (dez) meses, de 08 de abril de 2010 a 31 de 

janeiro de 2011; 

8.2 O pagamento da bolsa será efetuado mediante depósito mensal em conta bancária indicada pelo 

bolsista. 

8.3 É vedada a divisão da mensalidade de uma bolsa entre dois ou mais alunos. 

 

9. DAS COTAS 

9.1 Serão oferecidas cotas de acordo com a seguinte distribuição por campus: 

9.1.1 Campus Açailândia - 10; 

9.1.2 Campus Buriticupu - 05; 

9.1.4 Campus Codó - 15; 

9.1.5 Campus Imperatriz - 15; 

9.1.6 Campus Santa Inês – 07; 

9.1.7 Campus São Luís – Centro Histórico - 05; 

9.1.8 Campus São Luís - Maracanã -10; 

9.1.9 Campus São Luís - Monte Castelo - 20; 

9.1.10 Campus Zé Doca – 10. 

 

9.2. As cotas de bolsas descritas no item 9.1 serão distribuídas única e exclusivamente entre 

pesquisadores dos respectivos campi. 

 

10. CASOS OMISSOS 

 Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação e pela Coordenadoria do PIBIC/IFMA, em conjunto com o Comitê do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação Científica - PIBIC-Jr. 

 

11. IMPUG�AÇÃO DO EDITAL 

 

11.1 O prazo para impugnação do Edital será de 02 (dois) dias úteis, após a divulgação.  

 

11.2 Não terão efeito de recurso às impugnações efetuadas por aquele que, em tendo aceitado sem 

objeção os termos do presente Edital, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais 

falhas ou imperfeições. 
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12. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) As bolsas terão vigência de abril/2010 a janeiro/2011, num valor mensal que será fixado 

pela Direção Geral de cada Campus, conforme regulamento que fixa normas para o 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica no IFMA; 

 

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 vinculo empregatício com qualquer um dos órgãos 

financiadores; 

 

d) O resultado final da seleção será disponibilizado na página do IFMA na internet: 

www.ifma.edu.br/PIBIC, a partir 08 de abril de 2010; 

 

e) A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação junto com a Coordenação do PIBIC 

poderá cancelar ou suspender a bolsa a qualquer momento, caso se verifique o não 

cumprimento das normas estabelecidas; 

 

f) A relação de candidatos aprovados no processo de seleção, mas não classificados na 

primeira listagem devido à ausência de cotas disponíveis farão parte do Banco de Reservas; 

 

g) Situações não previstas neste Edital serão analisadas pelo Comitê Institucional e pela 

PRPGI. 

 
                               

  São Luís - MA, 03 de março de 2010. 
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I�STITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊ�CIA E TEC�OLÓGICA DO MARA�HÃO 

DIRETORIA DE E�SI�O SUPERIOR 

DEPARTAME�TO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÂO 

 

 

A�EXO I - TABELA DE PO�TUAÇÃO DE PESQUISADORES 
 

ITE�S DISCRIMI�AÇÃO PO�TOS  QUA�T.    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   
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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 eventos científicos 2,0   

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    
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I�STITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊ�CIA E TEC�OLÓGICA DO MARA�HÃO 

DIRETORIA DE E�SI�O SUPERIOR 

DEPARTAME�TO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÂO 

 
 
 

A�EXO II – MEMBROS DO COMITÊ I�STITUCIO�AL DE 
BOLSA DE I�ICIAÇÃO CIE�TÍFICA JÚ�IOR 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 
Lígia Cristina Ferreira Costa / Campus Buruticupu 
Yrla Nívea Oliveira Pereira/ Campus São Luís – Centro Histórico 

 
 

 


