
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO 

DIRETORIA DE PESQUISA 

 

EDITAL PRPGI Nº 055/2015  

SELEÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ CIENTÍFICO INSTITUCIONAL 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Art.19, 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 

para preenchimento de vagas do comitê cientifico do IFMA, no período de 18 de maio a 15 de junho 

de 2015. 

 

1. Dos Objetivos  

1.1 Compor o quadro de avaliadores do Comitê Científico do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão, para a vigência de 2015 a 2017; 

1.2 Suprir a carência de avaliadores em áreas específicas do conhecimento; 

1.3 Criar uma reserva técnica de pessoas credenciadas a realizar a avaliação de relatório e projetos 

de pesquisa cientifica e de inovação tecnológica, nas situações de emergência por falta de avaliador ou 

por excesso de demanda de projetos em determinadas áreas ou unidades, quando solicitado pela 

PRPGI; 

 

2. Das Obrigações   

2.1. Assessorar a PRPGI/IFMA em questões relacionadas à pesquisa científica e de Inovação 

tecnológica;  

2.2. Propor os critérios de seleção e avaliação de projetos de Iniciação Científica, Inovação 

Tecnológica e bolsistas;  

2.3. Acompanhar e avaliar os projetos de Iniciação Científica e Inovação Tecnológica e os 

relatórios de pesquisa;  



 

2.4. Selecionar e compor banco de pareceristas ad hoc para os processos de avaliação e seleção de 

projetos de Iniciação Científica e de Inovação Tecnológica da PRPGI/IFMA;  

2.5. Contribuir com as ações do Núcleo de Iniciação Científica da PRPGI/IFMA;   

2.6 Participar do processo de formação e treinamento dos bolsistas de pesquisa cientifica e de 

inovação Tecnológica dos programas de bolsas do IFMA; 

2.7 Comparecer às reuniões de avaliação e/ou treinamento promovidas pela PRPGI; 

2.8 Comunicar ao Núcleo de Iniciação Cientifica – NIC/PRPGI até 48 horas antes, através do e-

mail nic.prpgi@ifma.edu.br, a impossibilidade de comparecimento a qualquer reunião para a qual 

tenha sido convocado. 

2.9 Comunicar a PRPGI, em até 7 dias da convocação, a impossibilidade de efetuar a avaliação de 

projetos ou relatórios encaminhados para sua análise. 

 

3. Das Inscrições e prazos   

3.1. Prazo de inscrição: 20 de maio a 22 de junho de 2015;  

3.2. Divulgação dos Inscritos: 19 de junho de 2015;  

3.3. Avaliação e seleção dos membros: 22 a 30 de junho de 2015;  

3.4. Divulgação dos membros aprovados: a partir de 06 de julho de 2015; 

3.5. As inscrições deverão ser efetuadas pelos servidores no período de 20 de maio a 22 de junho 

2015, obedecendo a critérios deste edital;  

3.6. As inscrições serão realizadas por meio de envio de documentação (Item 6 deste Edital) 

através do e-mail inscrições.prpgi@ifma.edu.br. As inscrições deverão ser encaminhadas com 

Assunto: INSCRIÇÃO COMITÊ CIENTÍFICO PRPGI;  

3.7. As Inscrições que não atenderem os prazos e critérios estabelecidos pelo presente Edital 

estarão automaticamente desclassificadas.   

 

4. Dos Requisitos    

4.1. Ser servidor efetivo da Instituição e não estar afastado de suas funções;  

4.2. Possuir título de doutor e, na ausência deste, de mestre, com formação na área específica a 

que se candidata a representação junto ao comitê;  

mailto:nic.prpgi@ifma.edu.br
mailto:inscrições.prpgi@ifma.edu.br


 

4.3. Ser membro de grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e reconhecido pelo IFMA;   

4.4. Possuir currículo lattes;   

4.5. Não possuir pendências na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação – 

PRPGI/IFMA. 

 

5. Das Vagas    

5.1. Conforme Artigo 6º, § 1º e § 2º da Resolução Nº 081/2012, 29 de novembro de 2012, o 

Comitê Institucional do PIBICT/IFMA será constituído por no mínimo um representante por área de 

conhecimento. A renovação dos membros ocorrerá após três anos de permanência no Comitê 

Institucional, de forma alternada, de metade de seus membros, quando da publicação deste edital.    

5.2. As vagas para este pleito estão distribuídas no quadro abaixo, por área de conhecimento.  

 

Ord. ÁREA Nº DE VAGAS 

1. Ciências Exatas e da Terra 7 titulares; 2 suplentes 

2. Ciências Biológicas 4 titulares; 1 suplentes 

3. Engenharias 4 titulares; 1 suplentes 

4. Ciências Agrárias 5 titulares; 2 suplentes 

5. Ciências Sociais Aplicadas 3 titulares; 2 suplentes 

6. Ciências Humanas 3 titulares; 2 suplentes 

7. Letras, Linguística e Artes 2 titulares; 1 suplentes 

8. Ciências da Saúde 1 titulares; 1 suplentes 

 

5.2.1 Membros para vagas remanescentes, em algumas áreas, também serão selecionados neste 

presente Edital. 

 



 

6. Dos documentos requeridos para a inscrição 

6.1. Ficha de Inscrição preenchida e assinada (Anexo I), anexada no formato PDF;  

6.1. Currículo (Plataforma Lattes), modelo resumido, a partir de 2012, anexado no formato PDF;  

 

7. Da Seleção    

7.1. A seleção será realizada com base na planilha de pontuação (Anexo II) do Currículo Lattes.  

7.2. Os critérios de desempate serão nessa ordem: maior tempo de titulação e maior tempo de 

serviço no IFMA;     

 

8. Das disposições gerais    

8.1. O prazo para interposição de recurso sobre a seleção, a contar da publicação do edital do 

resultado final será de 24 horas, através do e-mail inscrições.prpgi@ifma.edu.br. Os recursos deverão 

ser encaminhados com Assunto: RECURSO COMITÊ CIENTÍFICO PRPGI; 

8.2. Quaisquer casos omissos serão apreciados e decididos pela PRPGI. 

 

9.  Da Impugnação do edital  

9.1. 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.  

9.2. 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.  

 

10.  Da 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. 

 

11.  Das Disposições gerais 
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11.1. Haverá desclassificação de solicitação de inscrição, durante o processo de seleção, quando 

for observado o não cumprimento das exigências desse edital;  

11.2. A bolsa concedida não implica vínculo empregatício com o órgão financiador;  

11.3. O resultado final da seleção será disponibilizado na página do Instituto Federal do 

Maranhão na internet: http://www.ifma.edu.br/prpgi;  

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

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

normas estabelecidas;  

11.5. Situações não previstas neste Edital serão analisadas pela PRPGI;  

11.6. Quaisquer dúvidas suscitadas de interpretação deste edital ou em relação ao uso do sistema 

podem ser enviadas ao e mail nic.prpgi@ifma.edu.br. 

 

 

 

 

 

Natilene Mesquita Brito 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós – Graduação e Inovação 

Portaria DOU 4350 de 13 de setembro de 2012 

Instituto Federal do Maranhão 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

Identificação da Solicitação 

 

Nome do servidor: CPF: 

Área de conhecimento: Campus: Titulação: 

Endereço: 

E mail: Contatos: 

Resumo das atividades de pesquisa desempenhadas no Campus de lotação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

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 

3,0   

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 ou Inovação tecnológica 

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 ou Inovação tecnológica 

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 Depósito de Patente 15,0   

19 Patente Concedida 18,0   

20 Software com registro 18,0   

21 Registro de Marca 18,0   

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

23 Participação como revisor de trabalho científico para 

publicação 

2,0   

24 Participação em Conselho Editorial e ou Científico 2,0   

25 Autoria de livro 15,0   

26 Participação em banca examinadora: concurso seletivo 

simplificado, monografia de graduação e especialização/ 

aperfeiçoamento 

1,0   

27 Participação em banca examinadora; concurso público, 

dissertação e tese. 

2,0   

28 Coordenador de projeto de pesquisa e desenvolvimento 

aprovados por agências de fomento/fundações/ONGS 

2,0   

29 Membro de projeto de pesquisa e desenvolvimento 

aprovados por agencias de fomento/ fundações/ONGS 

1,0   

30 Participação do pesquisador em grupos de pesquisa 

registrados no CNPq e certificados pelo IFMA 

1,0   

31 Ter sido contemplado com bolsa PIBITI em edital anterior 5,0   

 TOTAL GERAL    

 

 


