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EDITAL PRPGI Nº 19 de 09 de agosto de 2010. 

 

 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, respeitados os requisitos constantes na Resolução do Conselho Superior do IFMA 

Nº 05 de 20 de janeiro de 2010, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas 

relativas ao processo seletivo de alunos de graduação candidatos a Bolsa de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação no PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 

DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO - 

PIBITI/CNPq/IFMA, no período de 13 a 27 de agosto de 2010, para a vigência 2010/2011. 

 
 
1. DO OBJETIVO 

O PIBITI visa estimular estudantes do ensino superior ao desenvolvimento e transferência de 

novas tecnologias e inovação. 

 

2. DAS BOLSAS 

I. Serão oferecidas 10 (dez) bolsas CNPq; 

II. Serão por um período de 12 (doze) meses. 

 

3. ORIENTADOR 

3.1 REQUISITOS 

I. Ser docente, pesquisador com título de doutor ou mestre, e que  tenha expressiva produção 

tecnológica recente (últimos 5 anos); 

II. Possuir experiência em atividades de geração, transferência de tecnologia e na formação de 

recursos humanos; 

 

 



3.2 COMPROMISSOS 

 

I. Escolher e indicar, para bolsista, o aluno com perfil e desempenho acadêmico compatível 

com as atividades previstas observando princípios éticos e conflito de interesse; 

II. Incluir o nome do bolsista, do CNPq e do IFMA nas publicações e nos trabalhos 

apresentados em congressos e seminários, cujos resultados tiveram a participação efetiva do 

bolsista. 

III. Atuar como avaliador, quando solicitado, durante o processo de seleção dos Comitês e 

durante as atividades do SEMIC. 

 

3.3 DIREITOS 

I. Indicar aluno, que pertença a qualquer curso superior do IFMA; 

II. Mediante justificativa, solicitar a exclusão do bolsista, podendo indicar novo aluno para a 

vaga, desde que satisfeitos os prazos operacionais estabelecidos pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 

 

4. BOLSISTA 

4.1 REQUISITOS 

I. Ser aluno regularmente matriculado em Curso de Graduação do IFMA; 

II. Preencher corretamente os seus dados de cadastro no sistema; 

III. Apresentar rendimento acadêmico igual ou superior a 7,0 (sete); 

IV. Não estar cursando outra Graduação, mesmo que dentro da mesma área do conhecimento; 

V. Não ser do círculo familiar do orientador; 

VI. Não possuir vínculo empregatício com qualquer instituição, durante a vigência da bolsa 

solicitada e dedicar-se integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa; 

VII. Não possuir bolsa de qualquer natureza, de agências e /ou instituições, na vigência da 

bolsa solicitada; 

VIII. Desenvolver as atividades do plano de trabalho proposto em regime de dedicação de 20 

(vinte) horas semanais; 

IX. Nas publicações e trabalhos apresentados, fazer referência a sua condição de bolsista do 

PIBITI/CNPq do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; 

X. Comprometer-se a apresentar dois relatórios: Relatório Parcial do desenvolvimento da 

pesquisa, após os seis primeiros meses de vigência da bolsa, e o Relatório Final dos 

resultados obtidos; 

XI. Comprometer-se a apresentar no Seminário de Iniciação Científica (SEMIC/Instituto Federal 

do Maranhão) os resultados finais obtidos da pesquisa; 

XII. Devolver ao CNPq, em valores atualizados, a(s) mensalidade(s) recebida(s) 

indevidamente, caso os requisitos acima não sejam cumpridos. 

 

 



 

5. INSCRIÇÃO 

5.1 O período de inscrição será de 13/08/2010 a 27/08/2010. 

5.2 As bolsas de que trata o presente edital poderão ser solicitadas por pesquisadores lotados 

em qualquer um dos campi deste Instituto desde que envolvam alunos da graduação; 

5.3 As inscrições serão realizadas pelo orientador através do sistema on-line e mediante a 

entrega via protocolo dos documentos relacionados abaixo na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação: 

I. Comprovante de Inscrição do Projeto gerado após preenchimento e envio do projeto pelo 

sistema, no seguinte endereço eletrônico: http://www.ifma.edu.br/pibic/; 

II. Projeto de Pesquisa; 

III. Currículo atualizado do orientador no formato Lattes/CNPq; 

IV. Currículo atualizado do aluno no formato Lattes/ CNPq devidamente comprovado; 

V. Original do histórico escolar - oficial, completo, atualizado, com rendimento acadêmico, a 

ser providenciado pelo aluno junto a Diretoria de Ensino Superior ou órgão equivalente; 

VI. Declaração de matrícula no primeiro período de 2010; 

VII. Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do aluno; 

VIII. Declaração Negativa de Vinculo Empregatício e Termo de Compromisso do aluno, modelo 

disponível, na internet, no seguinte endereço eletrônico: http://www.ifma.edu.br/pibic/; 

IX. Não serão aceitas solicitações com documentação incompleta. 

X. Todos os documentos devem ser anexados pelo professor/pesquisador no sistema on-line. 

5.4 A PRPGI não receberá solicitações individuais entregues diretamente pelos candidatos. 

 

6. CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DOS PEDIDOS 

I. O Comitê de Inovação deve utilizar a qualidade do projeto, o caráter inovador e a experiência 

do pesquisador para priorização do projeto apresentado; 

II. O Comitê de Inovação buscará a melhor forma para contemplar um maior número de 

pesquisadores. 

 

7. SUBSTITUIÇÕES DE BOLSISTA 

I. As substituições ocorrerão somente a partir de outubro de 2010 a dezembro de 2010; 

II. Não havendo indicação de aluno pelo orientador, a bolsa retornará à Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; 

III. Os formulários de cancelamento, os dados do novo bolsista e ofício de encaminhamento 

devem ser entregues na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação até o quinto dia 

útil de cada mês. 

 

 

 

 



 

8. RELATÓRIOS 

I. Os relatórios parcial ou final devem contemplar: 

� Introdução; 

� Objetivos; 

� Metodologia; 

� Resultados parciais ou finais; 

� Análises; 

� Conclusões parciais ou finais; 

� Referências; 

 

II. Os relatórios parcial e final devem ser acompanhados da avaliação do orientador, sobre o 

relatório e o desempenho do bolsista sobre o programa; 

III. O relatório e a avaliação do orientador devem ser anexados no Sistema on-line, em um 

arquivo único no formato PDF; 

IV. O Comitê de Inovação deverá encaminhar cada relatório para avaliação de um parecerista 

“ad hoc”. 

 

9. 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 PIBITI proceder o 

julgamento do pleito, podendo encaminhá-lo ao(s) representante(s) do Comitê Externo do 

PIBITI que participou do processo de seleção. 

 

 

10. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

10.1 - 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. 

 

10.2 – 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.  

 

11. 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.  

 

12. CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 09/08/2010 

Recebimento dos Projetos de Pesquisa 13/08/2010 a 27/08/2010 

Julgamento dos Projetos de Pesquisa 30/08/2010 a 17/09/2010 

Divulgação dos Resultados 22/09/2010 

Período para Recurso 23/09/2010 a 24/09/2010 

Julgamento do Recurso 27/09/2010  

Divulgação do Resultado Final 27/09/2010 

Concessão da Bolsa 01/10/2010 

Reunião de Apresentação do Programa 04/10/2010 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

I.  Serão oferecidas 10 bolsas PIBIT/CNPq; 

II.O pagamento das bolsas será efetuado diretamente ao bolsista, mediante depósito mensal 

em conta bancária (conta corrente) do bolsista, no Banco do Brasil; 

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

impedimento eventual do orientador, a(s) bolsa(s) retorna(m) à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação; 

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

V. 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 27 de setembro de 2010; 

VI. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação junto com o Comitê do PIBIT 

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

cumprimento das normas estabelecidas; 

VII. Situações não previstas neste Edital serão analisadas pelo Comitê Institucional e pela 

PRPGI; 

VIII. Quaisquer dúvidas surgidas da interpretação deste edital ou em relação ao uso do sistema 

podem ser enviadas aos emails: pibic_ifma@yahoo.com.br e cbpp@ifma.edu.br. 

 
                                              São Luís, 09 de agosto de 2010. 

 
 

Natilene Mesquita Brito 
Chefe do Departamento de Pesquisa e Pós-Graduação no Exercício da Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação 
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ANEXO I - TABELA DE PONTUAÇÃO DE PESQUISADORES 

 

ITENS DISCRIMINAÇÃO PONTOS 

1 Publicação de artigos em jornais ou revistas de notícias 0,5 

2 Publicação de resumos em congressos científicos e similares 1,5 

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

similares 

3,0 

4 Artigos publicados em periódicos científicos internacionais – Qualis A. 15,0 

5 Artigos publicados em periódicos científicos internacionais – Qualis B. 6,0 

6 Pesquisadores com Bolsa de Produtividade do CNPq 12,0 

7 Pesquisadores com Bolsa de Produtividade de outra agencia 6,0 

8 Artigos publicados em periódicos científicos nacionais 8,0 

9 Orientações de Doutorado concluídas 12,0 

10 Co-Orientações de Doutorado concluídas 6,0 

11 Orientações de Mestrado concluídas 8,0 

12 Co-Orientações de Mestrado concluídas 4,0 

13 Orientação lato sensu concluída 4,0 

14 Co-Orientação lato sensu concluída 2,0 

15 Orientações de Iniciação Científica concluídas                   3,0 

16 Co-Orientações de Iniciação Científica concluídas       1,5 

17 Orientação de monografia de graduação concluída 2,0 

18 Co-Orientação de monografia de graduação concluída 1,0 

19 Orientações de Doutorado em andamento 10,0 

20 Co-Orientações de Doutorado em andamento 4,0 

21 Orientações de Mestrado em andamento 6,0 

22 Co-Orientações de Mestrado em andamento 2,0 

23 Orientações lato sensu em andamento 2,0 



24 Co-Orientações lato sensu em andamento 1,0 

25 Orientação de Iniciação Cientifica em andamento 1,5 

26 Co-Orientação de Iniciação Cientifica em andamento 0,7 

27 Orientação de Monografia de Graduação em andamento 1,0 

28 Co-Orientação de Monografia de Graduação em andamento 0,5 

29 Credenciamento em curso de pós-graduação stricto sensu 4,0 

30 Registro de Patente.   25,0 

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

32 Participação como revisor de trabalho científico para publicação 2,0 

33 Participação em Conselho Editorial e/ou Científico 2,0 

34 Autoria de livro 15,0 

35 Produção de vídeo ou audiovisual artístico, técnico ou cultural 4,0 

36 Participação em banca examinadora: concurso seletivo simplificado, monografia de 

graduação e especialização/ aperfeiçoamento 

1,0 

37 Participação em banca examinadora; concurso público, dissertação e tese. 2,0 

38 Coordenador de projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por agências de 

fomento/fundações/ONGS 

8,0 

39  Membro de projeto de pesquisa e desenvolvimento aprovados por agencias de 

fomento/ fundações/ONGS 

2,0 

40 Participação do pesquisador em grupos de pesquisa registrados no CNPq e 

certificados pela Instituição. 

1,0 

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

42 Co-orientação em projeto de pesquisa de outros docentes do Instituto Federal do 

Maranhão 

1,0 
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ANEXO II – MEMBROS DO COMITÊ DE INOVAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO  

 

Jomar Sales Vasconcelos 

Antonio Luis do Rego Luna Filho 

Jane Carla Garcia Lindoso 

Jackellyne Georgia Dutra e Silva 

Ivana Maria Sousa Duailibe 

Jose Hilton Gomes Rangel  

Antonio Carlos Sales Vasconcelos 

 

 

 

 

 

 

 

 


