
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

EDITAL N° 54 DE 04 DE MAIO DE 2015 

 

CONCURSO DE SELEÇÃO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS / STORYBOARD DE 

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A Diretoria de Pesquisa, 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 público, para conhecimento dos interessados, que estará promovendo inscrições para 

participação no Concurso de seleção da história em quadrinhos/storyboard com a temática de 

apresentação dos programas de bolsas de iniciação cientifica, nas condições estabelecidas 

neste edital. O melhor trabalho, escolhido por Comissão de Julgamento constituída para este 

fim, fará jus a premiação. 

1. DO OBJETO  

O concurso de seleção da história em quadrinhos/storyboard com a temática de 

apresentação dos programas de bolsas de iniciação científica (conforme ANEXO IV) visa 

estimular os alunos do Ensino Médio e Superior do IFMA para o desenvolvimento de projetos 

/ trabalhos científicos, tecnológicos, artísticos e culturais, com o aprimoramento do espírito 

crítico e a aprendizagem de técnicas e métodos científicos. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1 As inscrições estarão abertas no período de 04 a 31 de maio de 2015; 

2.2 As inscrições deverão ser feitas, obrigatoriamente, por meio do e-mail 

inscricoes.prpgi@ifma.edu.br, e em nome do(s) autor(es) da história em 

quadrinhos/storyboard;   

2.3 Os documentos exigidos que deverão ser encaminhados para o e-mail 

inscricoes.prpgi@ifma.edu.br, até à 23h59min59s do dia 31 de maio de 2015, são:  



 

a) Ficha de inscrição (Anexo I), formato PDF; 

e) Declaração de matrícula no IFMA (primeiro semestre de 2015), formato PDF; 

c) Declaração de autoria e propriedade da história em quadrinhos/storyboard (Anexo II), 

devidamente assinada, alunos menores de idade requer a ficha de inscrição assinada 

pelo representante legal (maior de idade), formato PDF;  

d) Declaração de cessão de uso da história em quadrinhos/storyboard, sem ônus, para fins 

de divulgação pela PRPGI, em ações de difusão e exibição pública (Anexo III), 

devidamente assinada, formato PDF;  

e) Os arquivos da história em quadrinhos/storyboard  de sua autoria, obrigatoriamente 

deve ser feita em 12 páginas no formato A5 (15 x 21 cm) e enviada em um único 

arquivo no formato .PDF, para as imagens vetorizadas e .JPG para as imagens 

digitalizadas, com tamanho máximo de 15 MB; 

2.4 Cada aluno poderá inscrever somente uma história em quadrinhos/storyboard; 

2.5 Poderão ser inscritas histórias em quadrinhos/storyboard em co-autoria;  

I) No caso de co-autoria, deverão ser informados os nomes e CPF de todos os autores na 

mesma ficha de inscrição; 

II) Em caso de premiação, o valor do prêmio será pago em nome do autor constante da 

ficha de inscrição, sendo de responsabilidade deste a divisão do valor da premiação com 

os co-autores;  

2.6 É vedada a participação no Concurso de membros da Comissão de Seleção e da 

Comissão de Julgamento, bem como de servidores, cônjuges e parentes de primeiro 

grau de servidores ativos do IFMA; 

2.7 Após o envio de seu pedido de inscrição, o candidato deverá aguardar o recebimento de 

mensagem do correio eletrônico inscricoes.prpgi@ifma.edu.br, confirmando ou 

recusando sua participação no concurso; 

2.8 Não serão aceitos pedidos de inscrição, ou correção de dados, feitos por quaisquer 

outros meios que não pelo e-mail inscricoes.prpgi@ifma.edu.br; 



 

2.9 Ao efetivar a inscrição, o candidato estará, automaticamente, concordando com as 

regras do Concurso, inclusive no que diz respeito, em caso de premiação, ao 

licenciamento dos direitos de autor à PRPGI/IFMA; 

2.10 Os candidatos inscritos são responsáveis pela veracidade das informações prestadas e 

arcarão com as consequências de eventuais erros no preenchimento, isentando assim a 

PRPGI/IFMA de qualquer responsabilidade civil ou criminal nesses casos; 

2.11 A comprovação do cumprimento de datas e prazos, bem como os ônus e as obrigações 

constantes ou decorrentes da participação neste Edital são de única e exclusiva 

responsabilidade do candidato; 

2.12 A lista dos candidatos inscritos estará disponível no endereço eletrônico da PRPGI 

(http://www.ifma.edu.br/prpgi2010/) e sua versão final poderá ser visualizada a partir 

do  dia 05 de junho de 2015.  

 

3. DA SELEÇÃO  

3.1 A PRPGI instituirá uma Comissão de Avaliação e de Julgamento compostas de, no 

mínimo, três membros. O processo de seleção da história em quadrinhos/storyboard a 

ser premiada será resultado da apreciação dos membros da comissão; 

I) A Comissão de Avaliação e de Julgamento será compostas, exclusivamente,  por 

servidores do IFMA; 

II) Os membros da Comissão de Avaliação e Julgamento serão oportunamente nomeados 

por portaria. É de responsabilidade dos interessados verificarem a nomeação por 

portaria na página da PRPGI (http://www.ifma.edu.br/prpgi2010/); 

III) As obras serão selecionadas com base em critérios técnicos, tais como originalidade, 

criatividade, e a adequada representação do tema Apresentação dos Programas de 

Iniciação Científica; 

IV) As decisões da Comissão serão soberanas; 

3.2 A Comissão poderá deixar de conferir o prêmio, caso julguem cabível; 

3.3 Os nomes dos autores e a história em quadrinhos/storyboard premiada será divulgada a 

partir da data de 20 de junho de 2015, na página da PRPGI 



 

(http://www.ifma.edu.br/prpgi2010/). É de responsabilidade dos interessados 

verificarem a publicação do resultado na página indicada.  

 

4. DA PREMIAÇÃO 

4.1  Será concedido um prêmio no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais); 

4.2  O valor do prêmio será pago ao vencedor em parcela única, por depósito na conta 

bancária do contemplado em até 60 dias após a divulgação do resultado.  

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 A falta de cumprimento de qualquer exigência deste edital acarretará a automática 

eliminação da história em quadrinhos/storyboard  concorrente; 

5.2  A participação implica a plena aceitação das normas deste edital e o descumprimento de 

qualquer uma delas acarretará a desclassificação; 

5.3 As dúvidas referentes à interpretação deste edital ou às regras do concurso serão 

dirimidas, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico 

inscricoes.prpgi@ifma.edu.br; 

5.4  Elege-se o Foro de São Luís - MA para dirimir as questões oriundas deste edital. 

 

 

 

 

 

 

 

Ligia Cristina Ferreira Costa 

Diretora de Pesquisa no exercício da  

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós – Graduação e Inovação 

Instituto Federal do Maranhão



 

ANEXO I 

CONCURSO DE SELEÇÃO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS / STORYBOARD DE 

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Dados cadastrais do autor   

Nome: 

 

CPF: 

 

e-mail: Contatos: Campus: 

 

Curso: 

 

 

Dados cadastrais dos Co-autores  

Nome: 

 

CPF: 

 

e-mail: Contatos: Campus: 

 

Curso: 

 

 

Nome: 

 

CPF: 

 

e-mail: Contatos: Campus: 

 

Curso: 

 

 

Nome: 

 

CPF: 

 

e-mail: Contatos: Campus: 

 

Curso: 

 



 

ANEXO II 

 

 

CONCURSO DE SELEÇÃO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS / STORYBOARD DE 

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 

Declaração de autoria e propriedade da Logomarca inscrita 

 

 

Eu, _______________________________________________, portador do RG n° 

_________ e do CPF nº _______________, declaro para os devidos fins ser o autor e 

proprietário da história em quadrinhos/storyboard _______________________, inscrita no 

“CONCURSO DE SELEÇÃO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS / STORYBOARD DE 

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA”. 

 

Data: ___/___/______  

 

Local:____________________ 

 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do candidato 

  



 

ANEXO III 

 

 

CONCURSO DE SELEÇÃO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS / STORYBOARD DE 

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Cessão de uso de imagem 

 

 

Declaração  

 

 

Eu, _____________________________, portador do RG n° _______ e do CPF nº ________, 

declaro que possuo os direitos autorais conexos e de imagem da história em 

quadrinhos/storyboard ___________________________________, e autorizo sua veiculação, 

sem ônus, em peças de divulgação e promoção do “CONCURSO DE SELEÇÃO DE 

HISTÓRIA EM QUADRINHOS / STORYBOARD DE APRESENTAÇÃO DOS 

PROGRAMAS DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA”, conforme os termos deste 

Edital. 

 

 

 

Data: ___/___/______  

 

 

Local:____________________ 

 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do responsável pelas informações 

  



 

ANEXO IV 

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS 

Iniciado em 2005, o Programa Institucional  de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica 

do IFMA incentiva talentos potenciais entre  estudantes dos cursos técnicos e superior, 

mediante suas participações em projetos de pesquisa, orientados por servidores do IFMA com 

perfil de pesquisador.  A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação- PRPGI 

gerencia o processo de seleção, implementação e avaliação dos Programas de Bolsas de 

Iniciação Cientifica e Tecnológica fomentados por agências governamentais (CNPq e 

FAPEMA) e pelo próprio Instituto, que distribui suas cotas entre os campi.  

As atividades de pesquisa em desenvolvimento e inovação tecnológica também recebem 

incentivos. O Programa Institucional de bolsas em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(PIBITI) recebe cota anual do CNPq e do IFMA, dando incentivo a servidores e a alunos 

interessados em desenvolver projetos de inovação tecnológica. A PRPGI apoia a produção do 

conhecimento em todos os níveis de ensino, em todas as áreas do conhecimento, bem como, 

incentiva e fomenta a geração de recursos humanos nas diversas áreas do conhecimento e com 

a capacitação científica de novos pesquisadores. Abaixo, os programas existentes e 

gerenciados, atualmente, pela PRPGI.  

  



 

PROGRAMAS 

PIBIC Jr / PIBIC EM CNPq 

Programa voltado para alunos da Educação Profissional Técnico de Nível Médio matriculados no 

Instituto Federal do Maranhão. As bolsas oferecidas neste programa são financiadas pelo CNPq e 

pelo IFMA. 

OBJETIVO 

 O Programa desperta a vocação científica e incentiva talentos potenciais entre estudantes dos 

cursos técnicos de nível médio do IFMA, mediante sua participação em atividades de 

pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisadores qualificados do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

PIBIC IFMA/CNPq/FAPEMA 

Programa direcionado para alunos da graduação, matriculados no Instituto Federal do Maranhão. As 

bolsas disponibilizadas neste programa são financiadas pelo CNPq, FAPEMA  e pelo IFMA. 

OBJETIVO 

 Ajuda a despertar a vocação científica e identifica, entre os estudantes de graduação  do 

IFMA, os que possuem afinidade com a atividade científica por meio da participação em 

projetos de pesquisa orientados por pesquisadores atuantes e qualificados; 

PIBITI IFMA/PIBITI CNPq 

O Programa se destina a alunos de graduação matriculados no Instituto Federal do Maranhão. As 

bolsas disponibilizadas neste programa são financiadas pelo CNPq e IFMA. 

OBJETIVO 

 Estimula estudantes do ensino Superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e 

práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e a processos de inovação. 

PROGRAMA JOVENS TALENTOS (PJT- IC) PARA A CIÊNCIA - CAPES 

O Programa é voltado para alunos de cursos de graduação em universidades federais e institutos 

federais de educação, ciência e tecnologia. 

OBJETIVO 

 Incentiva a participação em atividades complementares ao processo formativo; 



 

 Oferece treinamento aos alunos selecionados para ingresso nos Programas Ciência Sem 

Fronteiras (CAPES/CNPq), Programa de Iniciação Científica (CNPq) e Programa de 

Iniciação à Docência (PIBID/CAPES). 

 

EVENTOS CIENTÍFICOS 

Atualmente, a Pró–Reitoria de Pesquisa, Pós–Graduação e Inovação (PRPGI) realiza todos os anos 

eventos para promover a interação entre os pesquisadores de diversas áreas e divulgar os resultados 

das pesquisas destes no âmbito do IFMA.  

 

EVENTOS 

SEPPI - Seminário de Pesquisa, 

Pós-graduação e Inovação do 

IFMA. 

Evento estadual, organizado pela PRPGI, que tem como foco 

principal a divulgação dos conteúdos de pesquisa que vem sendo 

desenvolvidas no IFMA 

 

SEMIC - Seminário de 

Iniciação Cientifica  

Evento realizado anualmente nos campi do IFMA e dentro do 

SEPPI, promovido pela PRPGI em parceria com os diretores gerais 

dos campi. O SEMIC proporciona, por meio dos seus NPPGI’s,  um 

espaço de divulgação para os resultados das pesquisas realizadas 

localmente.  

 

OBRIGAÇÕES DOS PESQUISADORES  

PESQUISADOR OBRIGAÇÕES 

ORIENTADOR  Selecionar e indicar bolsista o aluno com perfil e desempenho 

acadêmico compatível com as atividades de pesquisa propostas  

no cronograma do projeto; 

 Auxiliar o orientando na elaboração do projeto de pesquisa de 

acordo com as normas estabelecidas em edital; 

 Orientar o bolsista na elaboração dos relatórios, parcial e final, 

com os resultados obtidos em seu projeto de IC e IT;  

 Enviar à PRPGI/IFMA cópia de resumo, artigo ou outra 



 

comunicação oriundos dos projetos de pesquisa apresentados em 

eventos tecnológicos e/ou científicos; 

 Acompanhar a apresentação dos resultados da pesquisa no SEPPI 

- Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMA. 

BOLSISTA   Fazer referência à condição de bolsista do Programa de Iniciação 

Científica gerenciado pela PRPGI/IFMA em suas publicações e 

trabalhos apresentados em eventos científicos;  

 Não possuir vínculo empregatício; 

 Apresentar os resultados de suas pesquisas no SEPPI e nos SEMIC’s; 

 Apresentar relatório parcial e final devidamente assinado pelo seu 

orientador, nos prazos estabelecidos nos editais em que obteve bolsa; 

 Dedicar 20(vinte) horas semanais (bolsistas do Ensino Superior ) e 

10(dez) horas semanais (bolsistas do Ensino Médio)   na execução do 

cronograma de atividades proposto no projeto de pesquisa 

contemplado com bolsa de IC. 

 

IMPLEMENTAÇÃO DAS BOLSAS PIBIC E PIBITI 

PROGRAMAS ORIENTAÇÕES 

PIBIC Jr 

PIBIC IFMA 

PIBITI IFMA 

 

Após a implementação das bolsas, os bolsistas contemplados nestas 

categorias de bolsas  deverão: 

 Informar ao NPPGI ou DPPG os seus dados bancários 

(cópia do extrato bancário) de qualquer banco (poupança ou 

conta corrente); 

 Verificar junto ao NPPGI ou DPPG de seu campus o 

procedimento adotado para liberar o pagamento mensal de 

sua bolsa; 



 

PIBIC EM CNPq/IFMA 

PIBIC CNPq 

PIBITI CNPq 

 

Após a implementação das bolsas pelo DP/PRPGI, os bolsistas 

contemplados nestas categorias de bolsas IC deverão:  

 Checar junto a DPESq/PRPGI se sua documentação está 

completa; 

 Verificar se o seu currículo lattes foi devidamente enviado 

para o CNPq; 

 Verificar em seu e-mail, após a implementação, o termo de 

aceite encaminhado pelo CNPq. O bolsista deverá preencher 

o termo e reencaminhar  para o CNPq.  

 Informar os dados bancários, no Banco do Brasil, direto no 

termo de aceite; 

PIBIC FAPEMA 

 

Após a implementação das bolsas pelo DPESq/PRPGI, os bolsistas 

contemplados nestas categorias de  bolsas IC deverão:  

 Checar junto ao NPPGI ou DPPG de seu campus se sua 

documentação está completa; 

 Providenciar seu cadastramento no sistema PATRONAGE 

da FAPEMA, cujas informações estão localizadas no 

endereço http://www.fapema.br/patronage/login.php; 

 Providenciar cópia dos dados bancários no Banco do 

Brasil; 

 

 ORIENTAÇÕES PARA SUBSTITUIÇÃO DOS BOLSISTAS 

As substituições deverão obedecer aos prazos estabelecidos nos Editais em que os projetos foram 

contemplados com bolsas. 

ORIENTAÇÃO DOCUMENTOS INFORMAÇÕES 
OBSERVAÇÃO 

Providenciar a 

documentação 

necessária para 

substituição e 

encaminhar, via 

protocolo, para o 

Memorando com a 

solicitação de 

substituição 

Nome do aluno a ser 

substituído e do substituto; 

número e data do edital em 

que foi comtemplado com 

bolsa; título do projeto e 

nome do orientador 

Neste documento 

deverão constar 

as assinaturas do 

orientador e do 

bolsista a ser 

substituído; 



 

NPPGI ou DPPG do 

campus de origem 

do pesquisador. 

Declaração Negativa 

de Vinculo 

Empregatício  

O modelo consta nos anexos 

do edital em que o projeto foi 

contemplado com bolsa 

Neste documento 

deverão constar 

as assinaturas 

solicitadas. 

Termo de 

Compromisso do 

bolsista 

O modelo consta nos anexos 

do edital em que o projeto foi 

contemplado com bolsa 

Neste documento 

deverão constar 

as assinaturas 

solicitadas. 

Cópia do 

comprovante de 

dados bancários 

Extrato ou saldo bancário Banco do Brasil 

para bolsistas 

PIBIC CNPq ou 

FAPEMA; 

Bolsista PIBIC 

IFMA, poderá 

informar os dados 

em qualquer 

banco. 

Comprovante de 

Inscrição no Sistema 

SAPRO 

O novo bolsista deverá se 

cadastrar no sistema SAPRO, 

disponível no endereço: 

sapro.ifma.edu.br 

Os bolsistas 

PIBIC FAPEMA, 

deverão se 

cadastrar no 

sistema SAPRO e 

no PATROGE  

Declaração de 

matrícula no IFMA. 

 Deverá solicitar 

este documento 

no setor 

responsável do 

seu campus 

 

 

 



 

CANCELAMENTO DAS BOLSAS 

O cancelamento da bolsa é solicitado pelo orientador/pesquisador. Este deverá 

encaminhar ao chefe do NPPG ou DPPG de seu campus o pedido de cancelamento com 

justificativa, via memorando protocolado. Além do memorando, o pesquisador deverá 

encaminhar anexado a esse documento o relatório das etapas cumpridas pelo bolsista até a 

data de cancelamento da bolsa. 

 

ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÕES E OUTROS 

DOCUMENTOS. 

 As declarações que atestam participação no Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica e Tecnológica com bolsas fomentadas pelo IFMA (PIBIC Jr, PIBIC 

IFMA e PIBITI IFMA) serão emitidas pelo NPPG ou DPPG de cada Campus. 

 Quanto aos pesquisadores, cujas bolsas são fomentadas pelo CNPq ou FAPEMA, 

deverão solicitar as declarações que atestam participação em atividades de pesquisa a 

DEPESq/PRPGI (PIBIC EM CNPq, PIBIC CNPq, PIBIC FAPEMA e PIBITI 

CNPq). 

 Para solicitar as declarações, nos dois casos citados acima, o interessado deverá 

informar: o programa o qual teve projeto contemplado com bolsa (PIBIC Jr, PIBIC 

IFMA, PIBITI IFMA, PIBIC EM CNPq, PIBIC CNPq, PIBIC FAPEMA e PIBITI 

CNPq), o ano da bolsa, o título do projeto, o nome completo do orientador e do 

bolsista. 

 

Observação: 

Para efeito de certificação e emissão de declaração dos bolsistas voluntários, o 

pesquisador/orientador do projeto deverá informar ao NPPGI ou DPPG de seu campus a 

relação dos voluntários que estão envolvidos em seus projetos de pesquisa, para que esses 

setores emitam os documentos solicitados. 

 



 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS  

O relatório deverá ser encaminhado à PRPGI/NIC, nos prazos determinados no edital em que 

o pesquisador teve seu projeto contemplado com bolsa ou em informes lançados pela PRPGI, 

impresso no papel tamanho A4, letra Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, 

contendo os seguintes itens: 

1. FOLHA DE ROSTO;  

2. SUMÁRIO; 

3. RESUMO; 

4. INTRODUÇÃO; 

5. OBJETIVOS; 

6. ETAPAS REALIZADAS; 

7. RESULTADOS E DISCUSSÕES; 

8. CONCLUSÃO; 

9. REFERÊNCIAS. 

 

Observação: 

Etapas a serem realizadas (para relatórios parciais): 

Descrever todas as etapas da pesquisa. No caso de relatório parcial ou renovação da bolsa, 

descrever as próximas etapas para continuidade do trabalho. 


